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Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) Project  

World Bank and Global Infrastructure Facility Support  

Konsultan Teknis untuk Mendukung Proses Due Diligence Proyek Eksplorasi Panas Bumi di 

Rajabasa 

1. Latar Belakang dan Konteks 

Bank Dunia sedang membantu Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sebuah fasilitas bernama 

Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) (“Fasilitas”) untuk mendukung pengeboran eksplorasi 

yang dilakukan oleh pengembang panas bumi sektor publik dan swasta. Tujuan utama dari fasilitas ini 

adalah untuk meningkatkan investasi pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Hal tersebut 

dilakukan dengan cara menyediakan 375 juta USD ke tahap pengembangan sumber daya di hulu (mis: 

pengeboran eksplorasi dan delineasi) – yang merupakan tahap yang memiliki risiko paling tinggi didalam 

proyek pengembangan panas bumi. Dalam proyek yang diusulkan ini akan ada dua window: (i) Window 

untuk Sektor Publik dan (ii) Window untuk Sektor Swasta. Fasilitas ini akan dikelola oleh PT Sarana Multi 

Infrastruktur (PT SMI) yang berperan sebagai financial intermediary. 

   

PT SMI melalui fasilitas ini akan menyediakan para pengembang panas bumi dengan paket pinjaman untuk 

pengeboran eksplorasi, dengan kemungkinan pinjaman tambahan untuk pengeboran delineasi. Dukungan 

finansial ini diharapkan untuk mengkonfirmasi keberadaan fluida panas bumi yang memadai baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Setelah sebagian besar dari sumber daya panas bumi yang dicari telah 

terkonfirmasi, maka pengembang dapat menggunakan pembiayaan proyek untuk pengeboran eksploitasi 

dan pembangunan pembangkit listrik. 

 

Pada window sektor publik, akan ada komponen pengampunan pinjaman menggunakan pendanaan dari 

Pemerintah Indonesia yang berlaku saat sumber daya panas bumi yang dicari tidak ditemukan atau tidak 

terkonfirmasi. Sedangkan pada window sektor swasta, komponen paket pinjaman akan dibagi dua antara 

pendanaan dari Bank Dunia dan instrumen finansial yang didanai dari Global Climate Fund (GCF) dan/atau 

dari Clean Technology Fund (CTF). Instrumen Finansial akan didasarkan pada harga pasar dari Special 

Purpose Vehicle saat Sponsor memutuskan untuk membeli kembali instrumen finansial, dimana hal ini 

menciptakan mekanisme risk-sharing. 

     

Sampai saat ini, PT SMI telah mengindentifikasi beberapa proyek eksplorasi panas bumi yang berpotensi 

menjadi pipeline dari proyek GREM. Salah satu proyek yang berpotensi adalah proyek eksplorasi di 

Rajabasa yang akan dilakukan oleh PT Supreme Energy (“GREM - Proyek Rajabasa”). PT Supreme 

Energy Rajabasa telah mengirimkan proposal pendahuluan kepada PT SMI untuk mendapatkan dukungan 

melalui fasilitas GREM. Proposal formal diharapkan dapat dikirimkan dalam waktu 3 bulan. Untuk 

mengevaluasi proposal tersebut, PT SMI akan melakukan due diligence secara menyeluruh dan berbagai 

aktivitas terkait proses transaksi dimana aspek teknis akan menjadi isu yang sangat penting. Terkait hal 

tersebut, PT SMI akan menugaskan suatu perusahaan konsultan untuk mendukung due diligence teknis dan 

aktivitas lain yang terkait dengan proses transaksi Proyek Rajabasa – GREM.    

 

 

2. Layanan Konsultasi  

PT SMI bermaksud untuk mendapatkan layanan dari konsultan teknis panas bumi (“Konsultan”) untuk 

membantu dalam implementasi proyek Geothermal Resource Risk Mitigation (“Proyek”). PT SMI akan 
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melakukan pengadaan keahlian teknis khusus yang dibutuhkan untuk membantu PT SMI dalam proses due 

diligence teknis terhadap GREM – Proyek Rajabasa. Rincian tugas tertuang dalam bagian Ruang Lingkup 

Pekerjaan. Rekomendasi harus didasarkan kepada best practice internasional yang diadaptasi kedalam 

konteks Indonesia.    

 

 

3. Ruang Lingkup Pekerjaan  

Layanan konsultasi ini bertujuan untuk mendukung PT SMI dalam memastikan kesuksesan implementasi 

secara menyeluruh atas satu siklus transaksi Fasilitas paket pinjaman yang diberikan kepada GREM – 

Proyek Rajabasa. 

Ruang lingkup pekerjaan dalam penugasan ini terbagi kedalam empat tugas sebagai berikut: 

Tugas 1: Mendukung PT SMI dalam melakukan due diligence terhadap GREM – Proyek Rajabasa. 

Tugas ini meliputi, namun tidak terbatas pada: 

 Konsultan akan meninjau konsep proyek pengembang (Studi Kelayakan Pendahuluan) yang 

meliputi tinjauan geoscience, estimasi besaran sumber daya panas bumi, dan estimasi besaran dari 

pengembangan proyek dengan mempertimbangkan permintaan listrik di masa depan berdasarkan 

RUPTL atau estimasi lain. Berdasarkan lokasi yang diajukan, konsultan juga akan mengidentifikasi 

level permintaan listrik yang mungkin berkaitan dengan proyek sehingga dapat terlihat apakah hal 

tersebut dapat membatasi pengembangan proyek di masa depan. Studi Kelayakan Pendahuluan juga 

akan digunakan untuk menjustifikasi ukuran dari proyek dan area cakupan dari pengeboran 

eksplorasi.  

 Melakukan penilaian atau tinjauan aspek geoscience untuk menentukan apakah risiko yang diambil 

oleh PT SMI dalam melakukan pendanaan terhadap proyek yang diajukan dalam level yang dapat 

diterima berdasarkan hasil dari studi permukaan yang telah dilakukan. Tinjauan geoscience meliputi, 

tapi tidak terbatas pada: 

o Seberapa kuat indikasi atau bukti-bukti yang mendukung keberadaan sumber daya panas 

bumi; 

o Seberapa lengkap studi terkait geologi, geofisika dan geokimia; dan  

o Seberapa kuat justifikasi dari pemilihan lokasi dan target pengeboran. 

 
Input yang digunakan dalam tinjauan geoscience meliputi: 

 Laporan survey pendahuluan yang meliputi hasil dari, namun tidak terbatas pada studi 

literature, survei geologi, survei geofisika, survei geokimia, survei foto udara/pencitraan 

jarak jauh, survei hidrologi  

 Model konseptual geologi dan/atau model konseptual terintegrasi 

 Justifikasi target pengeboran 

 Semua informasi yang didapatkan oleh pengembang sebelum pengeboran eksplorasi, 

termasuk laporan penilaian sumber daya. 

 Melakukan tinjauan atau penilaian terhadap kesiapan pengembang dalam melakukan pengeboran 

sehingga dapat dilihat apakah perencanaan pengeboran yang diajukan memang telah memadai dan 
berdasarkan data geosains secara spesifik di lokasi tersebut. Hasil tinjauan akan menjawab beberapa 

pertanyaan berikut:     
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o Seberapa robust rencana pengeboran secara keseluruhan termasuk estimasi biaya dan 

program pengeboran secara rici;   

o Seberapa memadai peralatan pengeboran dan jasa-jasa pendukung yang diajukan untuk 

mendukung program pengeboran yang telah direncanakan; 

o Seberapa teruji konsep teknis yang diajukan dan seberapa efisien pilihan investasi serta 

biaya operasi dan perawatan yang diajukan; 

o Apakah infrastruktur pendukung (mis: akses jalan, lokasi pengeboran, basecamp, staging 
area, dan suplai air pengeboran) memadai dalam mensukseskan rencana dan program 

pengeboran yang diajukan; 

o Apakah program akuisisi data downhole (bawah permukaan) yang diajukan telah memadai 

untuk mendukung proses penilaian sumber daya di akhir tahap eksplorasi nantinya; 

o Seberapa robust proses penentuan kapasitas dan pemilihan rig pengeboran; 

o Seberapa berpengalaman para personil kunci dan pendukung di dalam proyek pengeboran 

tersebut? 

 

Input yang digunakan dalam tinjauan kesiapan pengeboran ini meliputi:  

 Rencana pengeboran, mencakup rencana kerja keseluruhan, jadwal dan biaya 

 Drilling program yang mencakup prosedur pengeboran secara rinci; 

 Laporan pengeboran jika pengembang memiliki sumur eksplorasi yang telah dibor 

sebelumnya; 

 Peta yang mendiskripsikan dengan jelas infrastruktur pendukung pengeboran baik yang 

telah dibangun maupun yang direncanakan untuk dibangun (akses jalan, tapak pengeboran, 

suplai air pengeboran, koneksi transmisi, grid, dll.); 

 Rencana pengadaan dan realisasi (terutama untuk sektor publik); 

 Bukti atau dokumen pendukung yang menunjukkan kemajuan atau kesiapan dari persiapan 

lokasi pengeboran (mis: rencana biaya vs realisasi aktual persiapan lokasi dan pengadaan, 

laporan kunjungan lapangan); 

 Profil dari sponsor dan pengembang secara perusahaan termasuk reputasi dan rekam jejak 

terkait eksplorasi panas bumi; 

 Dokumen yang menunjukkan struktur organisasi, staf kunci dan tim pendukung utama dari 

sponsor maupun pengembang terkait latar belakang dan rekam jejak masing-masing 

individu di proyek eksplorasi panas bumi. 

 

 Melakukan tinjauan atau penilaian terhadap rencana proyek eksplorasi dan pengembangan secara 

keseluruhan untuk menentukan apakah model finansial yang diajukan telah sesuai dengan estimasi 

atas ketersediaan sumber daya panas bumi di bawah permukaan dan telah mempertimbangkan 

berbagai kendala/tantangan di permukaan. Hasil yang diharapkan dari tinjauan ini adalah:  

o Penilaian terhadap kesesuaian berbagai asumsi yang dipakai pada model finansial yang 

diajukan, meliputi unit price, durasi dan biaya (CAPEX dan OPEX). Asumsi yang 

digunakan harus dapat diterima dari sisi teknis dan keadaan pasar saat ini; 

o Penilaian terhadap kesesuaian berbagai asumsi teknis yang dipakai (mis: probabilitas 

kesuksesan pengeboran, jumlah sumur produksi, jumlah sumur reinjeksi, target besaran 

pengembangan lapangan, durasi hari pengeboran, kedalaman pengeboran, jumlah sumur 

make-up, biaya O&M, dll.). Asumsi yang digunakan harus dapat diterima dari sisi teknis 

dan keadaan pasar saat ini;  

o Tinjauan dan rekomendasi terkait rencana and biaya pengeboran yang diajukan; 

o Tinjauan dan rekomendasi terhadap berbagai asumsi teknis yang akan dimasukkan 

kedalam model DFMV;  
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o Verifikasi terhadap berbagai biaya aktual yang telah terjadi menggunakan ekuitas 

pengembang (jika ada). 

 

Dokumen yang digunakan dalam proses penilain mencakup:  

 Rencana pengeboran termasuk jadwal dan estimasi; 

 Drilling program; 

 Model DFMV (Developer Fair Market Value) SMI; 

 Model finansial dari proyek eksplorasi dan pengembangan panas bumi yang diajukan oleh 

pengembang; 

 Bukti-bukti pendukung dari persiapan lokasi pengeboran dan infrastruktur pendukung 

(mis: biaya vs kemajuan aktual konstruksi lokasi pengeboran, rencana pengadaan vs aktual, 

laporan kunjungan lapangan). 

 Membantu PT SMI dalam berbagai rapat dan interaksi dengan tim geosains pengembang terkait 

klarifikasi data. 

 Memberikan PT SMI rekomendasi atau masukan dalam bentuk tertulis dan memberikan rangking 

atau penilaian sebagai hasil adari evaluasi berbagai dokumen teknis yang diajukan oleh calon sub-

borrower.  

 Jika pengembang telah melakukan pembangunan infrastruktur pendukung pengeboran dan telah 

melakukan pengeboran sumur, maka Konsultan akan membantu PT SMO dalam menilai berbagai 

fasilitas yang telah dibangun tersebut untuk melihat apakah porsi 25% dari anggaran eksplorasi telah 

dipenuhi melalui ekuitas pengembang. 

 Membantu PT SMI dalam berbagai diskusi dan kesepakatan dengan pengembang terkait model Fair 

Market Value, berdasarkan berbagai parameter teknis yang diambil dari dokumen teknis yang 

diajukan oleh pengembang. Sebuah model Fair Market Value telah dikembangkan dan akan 

digunakan oleh Konsultan sebelum dan sesudah pengeboran eksplorasi untuk menentukan jumlah 

fasilitas pengampunan yang sesuai. 

 Berdasarkan hasil dari due diligence, Konsultan akan memberikan rekomendasi kepada PT SMI 

sebagai bagian dari proses internal persetujuan aplikasi pinjaman.  

 

Tugas 2: Membantu PT SMI dalam kunjungan lapangan mencakup, tapi tidak terbatas pada:  

 Membantu PT SMI dalam merencanakan dan mengatur kunjungan lapangan ke berbagai area kerja 

dan fasilitas terkait GREM - Proyek Rajabasa (mis: site office, basecamp, lokasi pengeboran, dll.) 

dan/atau kantor Jakarta. 

 Membantu PT SMI dalam berbagai rapat dan pertemuan dengan para pemegang kepentingan utama 

di area lokasi pengeboran dan sekitarnya. 

 Melakukan verifikasi dan tambahan kepada informasi teknis yang telah diajukan oleh calon sub-

borrower. Proses verifikasi dapat dilakukan, tapi tidak terbatas, melalui wawancara dan pengamatan 

lapangan. 

 Pengamatan secara teknis disarankan meliputi, tapi tidak terbatas, pada berbagai hal dibawah ini: 

o Kesiapan akses jalan dan tapak pengeboran; 

o Pelabuhan, bandar udara, kapasitas jembatan untuk mengakomodasi mobilisasi rig ke 

lokasi pengeboran; 

o Geohazards di area lokasi pengeboran dan akses jalan (mis: unstable ground, potensi tanah 

longsor, potensi erupsi gunung berapi, dsb.); 

o Manifestasi permukaan (mis: fumarole, hot spring, dsb.); 
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o Ketersediaan sumber air di sekitar area pengeboran untuk suplai air saat operasi 

pengeboran berlangsung; 

o Tipe penggunaan lahan; 

o Berbagai faktor yang berpotensi menjadi “showstoppers” 

 Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan di area pengeboran mencakup, tapi 

tidak terbatas, berbagai orang dibawah ini: 

o Pemerintah setempat (Bupati/Walikota); 

o Kepala desa/kepala adat; 

o Site manager atau staf lain (perwakilan calon sub-borrowers) yang bekerja di site; 

o Kepala Pelabuhan (Syahbandar); 

o Dinas Perhubungan atau yang sejenis.  

 Mengumpulkan dan mengorganisasikan dalam bentuk laporan tertulis berbagai informasi penting 

yang didapatkan saat melakukan site visit. Menyediakan PT SMI sebuah laporan kunjungan lapangan 

sebagai bagian dari masukan tertulis terkait evaluasi teknis, penilaian geosains dan tinjauan terhadap 

kesiapan pengeboran. 

   

Tugas 3: Membantu PT SMI dalam eksekusi dan pengawasan pinjaman. Tugas ini meliputi, tapi 

tidak terbatas, pada beberapa poin berikut: 

 Membantu PT SMI dalam memonitor sub-project terutama berkaitan dengan eksekusi proyek dan 

pemenuhan berbagai kondisi kontrak, termasuk dalam bentuk kunjungan lapangan jika dibutuhkan. 

 Berkoordinasi dengan berbagai Konsultan Independen yang relevan untuk memastikan bahwa 

kemajuan proyek selalu disertai dengan kepatuhan terhadap kesepakatan safeguard yang mencakup 

isu sosial dan lingkungan, legal, teknis dan engineering. 

 Membantu mereviu dan memberikan rekomendasi kepada PT SMI saat terjadi permohonan 

penarikan pinjaman oleh peminjam. 

 Saat pengeboran eksplorasi telah selesai, membantu PT SMI dalam mereviu laporan akhir 

pengeboran dan laporan penilaian cadangan yang diajukan oleh pengembang. 

 Dalam hal proyek eksplorasi tidak dilanjutkan oleh pengembang berdasarkan hasil pengeboran awal 

dimana terdapat indikasi sumber daya yang tidak prospektif, Konsultan akan membantu PT SMI 

dalam mengkaji kelayakan justifikasi yang diajukan pengembang untuk menghentikan proyek 

eksplorasi. 

 Membantu PT SMI dalam memutakhirkan Model Fair Market Value untuk menghitung besaran 

fasilitas pengampunan, berdasarkan berbagai parameter teknis yang didapat melalui hasil 

pengeboran eksplorasi aktual. 

 Membantu PT SMI dalam menyusun laporan triwulan kepada Bank Dunia dan Kementrian 

Keuangan. 

 

 

Tugas 4: Mendukung PT SMI dalam membangun kapasitas internal untuk mengoperasikan, 

mengelola, dan memantau Fasilitas GREM. Tugas ini termasuk, namun tidak terbatas pada: 

 Memberikan pelatihan umum kepada para personel kunci PT SMI sehingga mereka dapat memahami 

sudut pandang teknis Proyek GREM-Rajabasa. 

 Memberikan dukungan yang tepat waktu dalam bentuk saran atau rekomendasi panas bumi sesuai 

dengan permintaan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM kepada PT SMI, selama itu 

masih dalam kapasitas dan kapabilitas Konsultan.  
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4. Keluaran dan Tonggak Pencapaian  

Selama penugasan, Konsultan diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut: 

I. Rekomendasi kepada PT SMI terkait aplikasi yang diterima oleh PT SMI untuk pendanaan Proyek 

GREM-Rajabasa (Tugas 1);  

II. Laporan kepada PT SMI terkait penilaian kesiapan aspek geosains dan kesiapan pengeboran (Tugas 

1); 

III. Laporan kunjungan lapangan (Tugas 2); dan  

IV. Laporan berkala tentang kemajuan subproyek dan hasil agregat di tingkat Fasilitas untuk 

diserahkan kepada Bank Dunia dan Kementrian Keuangan (Tugas 3). 

 

5. Persyaratan Kualifikasi, Kepegawaian dan Pengaturan Kerja 

 Tim Konsultan diharapkan memiliki rekam jejak yang terbukti dalam memberikan saran serupa dimana 

Konsultan Utama memiliki setidaknya sepuluh tahun pengalaman yang relevan. Konsultan juga harus 

memiliki pengalaman bekerja dengan Lembaga Pembiayaan Internasional dan bekerja dengan perusahaan 

sektor swasta dan publik.  

 

Perusahaan Konsultan harus memiliki kualifikasi minimum sebagai berikut: 

 Setidaknya sepuluh (10) tahun pengalaman dalam proyek eksplorasi dan pengembangan panas 

bumi termasuk penilaian survei 3G dan survei tambahan lain yang diperlukan sebelum pengeboran, 

pengembangan rencana pengeboran, desain teknis sumur panas bumi dan infrastruktur terkait, 

pekerjaan sipil, dan penyusunan Studi Pra-Kelayakan (sebelum dan sesudah eksplorasi), dan 

memiliki pengalaman tujuh (7) tahun dengan sistem vulkanik;  

 Pengelolaan dan pengawasan setidaknya empat (4) proyek eksplorasi panas bumi, termasuk survei 

3G dan survei tambahan, pengeboran, dan pembangunan infrastruktur pendukung pengeboran 

selama sepuluh (10) tahun terakhir; 

 Memiliki pengalaman bekerja di penugasan serupa (sebagai lender engineer di minimal 2 proyek 

panas bumi) yang meliputi pengeboran dan persiapan infrastruktur; 

 Setidaknya lima (5) tahun pengalaman keseluruhan, lebih disukai pengalaman yang berkaitan 

dengan Indonesia atau di wilayah geografis yang serupa. 

 

 

Tim Konsultan harus mengenal Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Tim Konsultan harus memiliki 

anggota tim dengan kualifikasi sebagai berikut dan menugaskan salah satu dari anggotanya sebagai Ketua 

Tim: 

 

Posisi Keterampilan dan Kualifikasi 

Sr. Geologist/ 

Sr. Geothermal 

Geoscientist 

• Memiliki Gelar Magister di bidang Geologi, Geosains, Panas Bumi atau 

Energi. 

• Memiliki pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun di bidang proyek 

panas bumi (high enthalpy).  

• Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di setidaknya dua proyek 

pengeboran panas bumi, salah satunya harus di Indonesia. 

• Pernah terlibat dalam minimal 3 (tiga) pengerjaan due diligence proyek panas 

bumi, salah satunya harus proyek yang berasal dari Indonesia. 
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• Mampu menunjukkan pengetahuan mendalam terkait berbagai subject di 

bidang panas bumi ini: survei 3G dan integrasi data, model konseptual, 

penilaian sumber daya, vulkanologi, geohazards, operasi pengeboran, akuisisi 

data bawah sumur, pengujian sumur, dan berbagai peraturan/regulasi di 

Indonesia terkait proyek panas bumi.  

• Lebih disukai berpengalaman dalam bekerja dengan IFIs. 

• Kefasihan dalam bahasa Inggris diharuskan. 

• Lebih disukai yang memiliki kefasihan dalam berbahasa Indonesia. 

• Memiliki keterampilan presentasi tertulis dan lisan tingkat tinggi dalam bahasa 

Inggris. 

Sr. Drilling 

Engineer 

• Memiliki Gelar Magister Teknik Panas Bumi, Teknik Pengeboran, Energi atau 

Teknik Perminyakan. 

• Memiliki pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang proyek panas 

bumi (high enthalpy).  

• Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di setidaknya dua proyek 

pengeboran panas bumi di Indonesia, salah satunya harus berasal dari 

Indonesia. 

• Pernah terlibat dalam minimal 3 (tiga) pengerjaan due diligence proyek panas 

bumi, salah satunya harus berasal dari Indonesia. 

• Mampu menunjukkan pengetahuan mendalam dalam berbagai subject di 

bidang pengeboran panas bumi: well control, teknik pengeboran, tinjauan 

desain casing, perhitungan ukuran dan kapasitas rig, stuck pipe prevention, 

kontrak pengeboran, operasi pengeboran, pengelolaan limbah pengeboran, 

akuisisi data bawah sumur, completion testing, well testing, berbagai 

peraturan/regulasi di Indonesia terkait pengeboran panas bumi, proses 

pemeriksaan kesiapan pengeboran.  

• Lebih disukai memiliki pengalaman dalam bekerja dengan IFIs. 

• Kefasihan dalam bahasa Inggris diharuskan. 

• Lebih disukai yang memiliki kefasihan dalam berbahasa Indonesia. 

• Memiliki keterampilan presentasi tertulis dan lisan tingkat tinggi dalam bahasa 

Inggris. 

Reservoir 

Engineer/Well 

Testing Engineer 

• Memiliki Gelar Magister Teknik Panas Bumi, Geologi, Teknik Pengeboran, 

Energi atau Teknik Perminyakan. 

• Memiliki pengalaman kerja minimal 7 (tujuh) tahun di bidang proyek panas 

bumi (high enthalpy) sebagai Reservoir Engineer atau Well Testing Engineer, 

idealnya di Indonesia. 

• Mampu menunjukkan pengetahuan yang mendalam dalam berbagai subject di 

bidang panas bumi: penilaian sumber daya, operasi pengeboran, well logging 

sumur panas bumi, completion testing, operasi well testing, analisa well testing, 

berbagai peraturan/regulasi di Indonesia terkait pengujian sumur panas bumi.  

• Lebih disukai memiliki pengalaman dalam bekerja dengan IFIs. 

• Kefasihan dalam bahasa Inggris diharuskan. 

• Lebih disukai yang memiliki kefasihan dalam berbahasa Indonesia. 
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• Memiliki keterampilan presentasi tertulis dan lisan tingkat tinggi dalam bahasa 

Inggris. 

Geophysicist • Memiliki Gelar Master atau Diploma Pascasarjana di bidang Fisika, Geokimia, 

Geologi, Geofisika, Panas Bumi atau Energi. 

• Memiliki pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang proyek panas 

bumi (high enthalpy) sebagai Ahli Geofisika, idealnya di Indonesia. 

• Mampu menunjukkan pengetahuan yang mendalam dalam berbagai subject di 

bidang panas bumi: interpretasi data MT dan Gravitasi, MEQ, survei 3G dan 

integrasi data, model konseptual, penilaian sumber daya, peraturan Indonesia 

terkait proyek panas bumi. 

• Lebih disukai memiliki pengalaman dalam bekerja dengan IFIs. 

• Kefasihan dalam bahasa Inggris diharuskan. 

• Lebih disukai yang memiliki kefasihan dalam berbahasa Indonesia. 

• Memiliki keterampilan presentasi tertulis dan lisan tingkat tinggi dalam bahasa 

Inggris. 

Geochemist • Memiliki Gelar Master atau Diploma Pascasarjana dalam Geokimia, Geologi, 

Geofisika, Panas Bumi atau Energi. 

• Memiliki pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang proyek 

panas bumi (high enthalpy) sebagai Geochemist, idealnya di Indonesia. 

• Mampu menunjukkan pengetahuan mendalam dalam berbagai subject di 

bidang panas bumi ini: Metode pengambilan sampel gas dan air, geokimia (gas, 

air dan isotop), geotermometer, survei 3G dan integrasi data, model konseptual, 

penilaian sumber daya, dan peraturan Indonesia terkait proyek panas bumi.  

• Lebih disukai memiliki pengalaman dalam bekerja dengan IFIs. 

• Kefasihan dalam bahasa Inggris diharuskan. 

• Lebih disukai yang memiliki kefasihan dalam berbahasa Indonesia. 

• Memiliki keterampilan presentasi tertulis dan lisan tingkat tinggi dalam bahasa 

Inggris. 

Civil Engineer • Gelar Sarjana Teknik Sipil. 

• Memiliki pengalaman minimal 7 tahun dalam desain dan konstruksi jalan, 

platform dan infrastruktur lainnya, termasuk minimal 3 tahun pengalaman 

dalam proyek pengembangan panas bumi. 

• Mampu menunjukkan pengetahuan yang mendalam dalam berbagai subject di 

bidang konstruksi sipil: Desain wellpad dan desain jalan akses, geoteknik, 

geohazards, penganggaran dan penjadwalan proyek konstruksi, peraturan 

Indonesia terkait proyek panas bumi.  

• Lebih disukai memiliki pengalaman dalam bekerja dengan IFIs. 

• Kefasihan dalam bahasa Inggris diharuskan. 

• Lebih disukai yang memiliki kefasihan dalam berbahasa Indonesia. 

• Memiliki keterampilan presentasi tertulis dan lisan tingkat tinggi dalam bahasa 

Inggris. 

 

6. Ketentuan terkait Conflict of Interest (COI)  
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Konsultan diingatkan akan ketentuan terkait Benturan Kepentingan (COI) dan keunggulan kompetitif 

dalam Peraturan Pengadaan Bank untuk Peminjam IPF, tentang partisipasi mereka terkait Proyek GREM-

Rajabasa di masa lalu dan potensi partisipasi di masa depan.  

  

7. Syarat dan ketentuan lainnya 

Penugasan ini diperkirakan berlangsung sekitar 9 bulan. Perlu dicatat bahwa proses konsultasi bersifat 

“terbuka” dan merupakan tanggung jawab Konsultan untuk proaktif dalam mengidentifikasi dan 

melaksanakan tugas tambahan apa pun yang diperlukan untuk memastikan tujuan yang dirinci dalam 

Bagian 3 terpenuhi. Oleh karena itu, Konsultan harus dapat merespon secara positif kebutuhan akan analisis 

tambahan yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Konsultan juga akan 

bertanggung jawab untuk mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan sukses dan memberikan analisis komprehensif tentang berbagai masalah dan solusi yang ada.  

8. Dokumentasi dan Sumber Daya yang Tersedia  

• Bagian yang relevan dari Dokumen Penilaian Konsep Proyek Bank Dunia;  

• Panduan Internal, Operations Manual dan Developer Manual yang telah disusun oleh PT SMI;  

• Term sheet dan template dari berbagai dokumen fasilitas untuk sektor swasta dan publik yang telah 

disiapkan oleh Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP);  

• Akses komunikasi ke tim WB/GIF dan PT SMI dengan pemberitahuan yang wajar; dan 

• Dokumen lain yang relevan yang secara wajar diminta dan tersedia. 


