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Kata Penga nta r

Energi dan sumber daya mineral masih tetap akan menjadi
kontributor utama dalam mendukung pembangunan dan perekonomian
nasional. Dan salah satu tugas Badan Geologi untuk mengungkap potensi
geologi tersebut. Badan Geologi juga diharapkan mampu memberikan
solusi dalam masalah beneana geologi, pemetaan dalam pereneanaan
tata ruang. Kita juga dituntut harus mampu mengidentifikasi berbagai
potensi dan aneaman bahaya bagi pembangunan infrastruktur yang
sudah, sedang dan akan terus dlakukan oleh pemerintah.

Seperti kita ketahui, di Indonesia terdapat 15 jalur mineralisasi
logam (metalogeni) hasil proses magmatik, dengan total panjang 15.000
km. Sepanjang 7000 km telah intensif dieksplorasi dan dieksploitasi
(Carlile, 1994), namun 8000 km belum dilakukan eksplorasi seeara
optimal. Demikian halnya juga untuk potensi panas bumi yang dapat
digunakan seeara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan
teknologi dan ilmu pengetahuan, telah membuka beberapa alternatif ,
pemanfaan potensi batubara. Semakin banyak kebutuhan batubara kalori ,
tinggi, pengembangan USG, sangat membutuhkan kontribusi kita dalam
penyediaan data sumber daya dan eadangan dengan klasifikasinya. Juga
permintaan untuk melakukan penyelidikan potensi miyak dan gas bumi.

Berkaitan dengan sumber daya air, dalam dokumen reneana strategis ini, terlihat
komitmen Badan Geologi untuk kembali ke tugas dan fungsi utamanya. Melakukan inventarisasi
dan pengelolaan air bawah tanah pada CATlintas dengan seeara masif direneakan pembangunan
sumur pantau di berbagai kawasan. Demikian juga beberapa kegiatan sudah terfokus untuk
kawasan konservasi, kawasan resapan air, kawasan pelestarian ekosistem, eagar budaya atau
kawasan lindung.

Dokumen Reneana Strategis (Renstra) Badan Geologi 2020-2024, diharapkan menjadi
landas gerak bagi peneapaian beberapa target Badan Geologi selama 5 tahun ke depan, dengan
mengaeu pada Reneana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan
Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2020-2024. Besar harapan sava, semoga
dokumen Reneana Strategis ini, dapat digunakan sebagai landas gerak kita bersama untuk
meneapai semua apa yang sudah direneanakan.
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BAB I  PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Geologi 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 
Badan Geologi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Renstra Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral 2020-2024. 

Renstra Badan Geologi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai 
oleh Badan Geologi pada periode tahun 2020-2024, yang dirumuskan melalui pelaksanaan 
tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 
Tahun 2016, serta menyajikan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai, disertai dengan 
ukuran kinerjanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Geologi menyusun kebijakan dan 
strategi serta program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya. Data dan informasi tentang 
keluaran maupun sumber daya yang tercantum dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif 
atau bersifat perkiraan yang telah diperhitungkan dengan matang. Namun demikian, data dan 
informasi yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini telah diperhitungkan dan disesuaikan 
dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di sektor energi dan sumber daya mineral, 
sehingga Renstra Badan Geologi periode tahun 2020-2024 berfungsi sebagai pedoman yang 
menyeluruh dan mampu mengarahkan pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 merupakan 

arahan secara garis besar perencanaan pembangunan negara. Dokumen tersebut  memberikan 
arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan 
tujuan nasional, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sin-
ergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola 
tindak.

 Visi RPJPN 2005-2025 adalah “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”, dengan 
8 (delapan) misi pembangunan nasional yang akan diwujudkan, yang masing-masing mempu-
nyai tolak ukur sendiri-sendiri dalam pencapaian sasaran pokoknya. Strategi untuk mencapai 
sasaran-sasaran pokok tersebut adalah dengan membagi pembangunan jangka panjang dalam 
empat tahapan RPJMN, dengan masing-masing skala prioritasnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan taha-
pan ke-4 (keempat) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 
yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2007, yakni untuk mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan 
di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh ber-
landaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia 
berkualitas dan berdaya saing. 

Pada akhir tahap ini diharapkan terwujud masyarakat ekonomi yang mandiri serta ke-
mandirian nasional dalam konstelasi global; berkembangnya usaha dan investasi dari perusa-
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haan-perusahaan Indonesia di luar negeri; pendapatan per kapita setara dengan negara-negara 
berpendapatan menengah; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan rumah tangga; dan terwu-
judnya kota tanpa permukiman kumuh. Visi tersebut memiliki tema “Mewujudkan Indonesia 
yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang 
dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai 
wilayah didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”. 

Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, maka RPJMN tahun 2020-2024 telah ditetap-
kan pada tanggal 27 Januari 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dan akan 
menjadi landasan gerak bagi setiap kementerian dan lembaga untuk menyusun Renstranya.

Di bawah tema tersebut ada 5 (lima) sektor pembangunan yang disasarnya, yaitu: 1) Pem-
bangunan Manusia, dengan indikatornya a) Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial dan b) SDM 
Berkualitas dan Berdaya Saing; 2) Pembangunan Ekonomi, dengan indikatornya a) Pangan, b) 
Energi, c) Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital, d) Industri Manufaktur, dan e) Kelautan dan Ke-
maritiman; 3) Pembangunan Kewilayahan, dengan indikatornya a) Sentra-sentra Pertumbuhan, 
b) Komoditas Unggulan Daerah, dan c) Pertumbuhan Perkotaan; 4) Pembangunan Infrastruktur, 
dengan indikatornya a) Transportasi, b) Telekomunikasi, c) Sumber Daya Air, dan d) Perumahan 
dan Pemukiman; dan 5) Pembangunan Politik, Hukum dan Keamanan, dengan indikatornya a) 
Hukum dan Regulasi, b) Pertahanan dan Keamanan, dan c) Politik.

Dengan demikian, pada subsektor kegeologian, ahli-ahli geologi berkualitas dan berdaya 
saing diharapkan menjadi pendukung keunggulan kompetitif perekonomian dalam RPJM IV ini. 
Diteruskannya kegiatan-kegiatan penelitian dan pendidikan geologi dalam tahap-tahap sebel-

 

RPJMN 2005 – 2009 
Menata dan membangun Indonesia di segala bidang untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, 
adil dan demokratis, dan tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat 

RPJMN 1 

RPJMN 2010 – 2014 
Memantapkan penataan Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM 
termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. 

RPJMN 2 

RPJMN 2015 – 2019 
memantapkan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan daya saing perekonomian yang kompetitif 
yang berlandaskan keunggulan SDA dan SDM yang berkualitas serta berkemampuan iptek 

RPJMN 3 

RPJMN 2020 – 2024 
Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai 
bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah 
didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing 

RPJMN 4 
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No Indikator Kinerja Program Satuan
Target Realisasi

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Rekomendasi 39 39 40 41 41 39 33 34 33 38

- Minyak dan Gas Bumi Rekomendasi 9 9 10 11 11 9 9 9 9 2

- Panas Bumi Rekomendasi 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

- Batubara dan CBM Rekomendasi 14 14 14 14 14 12 11 11 11 11

- Mineral Rekomendasi 12 12 12 12 12 14 10 11 10 22

2
Jumlah Wilayah Prospek Sumber Daya 
Panas Bumi, Batubara, CBM, dan 
Mineral

Rekomendasi 62 63 63 63 64 63 52 57 42 ?

3 Jumlah Penyediaan Air Bersih Melalui 
Pengeboran Air Tanah Titik 100 100 100 100 100 105 197 237 506 566

4 Jumlah Rekomendasi Mitigasi Bencana 
Geologi Rekomendasi 181 181 181 181 181 154 184 188 208 188

5 Jumlah Penyebarluasan Informasi 
Mitigasi Bencana Geologi

Daerah/
Laporan 9 9 10 11 11 6 3 12 14 ?

6 Jumlah Peta Kawasan Rawan Bencana 
Geologi Peta 37 37 37 30 30 30 13 33 12 ?

7 Peta Geologi Bersistem dan Bertema 
yang dihasilkan Peta 18 20 23 23 23 20 20 22 20 3

8 Jumlah Data dan Informasi serta 
Rekomendasi Pengelolaan Air Tanah

Laporan / 
Rekomendasi 55 55 45 45 45 68 65 39 34 ?

9

Jumlah Data dan Informasi serta 
Rekomendasi Geologi Teknik dan 
Geologi Lingkungan untuk Penataan 
Ruang dan Infrastruktur

Laporan / 
Rekomendasi 42 42 42 42 42 62 64 57 56 21

10 Jumlah Pengunjung Museum 
Kegeologian Orang 1,5 

Juta
1,65 
Juta

1,8 
Juta

1,95 
Juta

2,1
 Juta

1,99 
Juta

2,30
 Juta

2,1
 Juta

1,46 
Juta

1 
Juta

11 Jumlah Pengunjung Situs Website 
Informasi Badan Geologi Akses 360 

Ribu
400 
Ribu

460 
Ribu

530 
Ribu

600 
Ribu

1,32 
Juta

1,11 
Juta

1,30 
Juta

1,26 
Juta

1.07 
Juta

umnya dengan baik akan memberikan kontribusi dalam pencapaian visi pada akhir RPJM 2005-
2025.

1.2. Kondisi Umum
Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian ESDM 2015-2019 disebutkan bahwa 

Badan Geologi berperan dalam mewujudkan Sasaran-1 Mengoptimalkan kapasitas penyediaan 
energi fosil terutama pada “Rekomendasi Wilayah Kerja” dan Sasaran-12 Meningkatkan kualitas 
informasi dan pelayanan bidang geologi yakni pada “Penyediaan air bersih melalui pengeboran 
air tanah; Wilayah prospek sumber daya panas bumi, batubara, CBM dan mineral; dan Peta ka-
wasan rawan bencana geologi”.

Secara lebih rinci, dalam dokumen tersebut diterakan pula sebelas indikator kinerja yang 
harus dilaksanakan oleh Badan Geologi sepanjang lima tahun perwujudan Rencana Strategis 
Kementerian ESDM sebagai berikut:

Tugas fungsi Badan Geologi memberikan kontribusi dalam pembangunan di Indonesia, 
mengingat kerawanan hamparan bumi indonesia terhadap bencana geologi (geo-hazard) masih 
tinggi seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, amblesan tanah, 
dan bencana geologi lainnya. Dan juga dengan mempertimbangkan potensi sumber daya geologi 
(geo-Resource) mineral, batubara, air tanah, migas dan panas bumi yang perlu pengelolaan dan 
penanganan terpadu, dengan sajian data dan informasi yang lengkap serta akurat. Selain itu,  
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eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bisa lepas dari unsur kebumian/
kegeologian (permukaan bumi) banyak menimbulkan berbagai macam dampak, hal ini diperlukan 
pertimbangan pemanfaatan yang tidak mengabaikan lingkungan (geo enviromental).

Gambaran umum perkembangan isu terkini terkait kegeologian menjadi pertimbangan 
dan akan disikapi dalam menyusun kegiatan-kegiatan oleh 8 (delapan) Satuan Kerja beserta 
semua aspek yang dikelolanya di Badan Geologi. Isu yang dimaksud antara lain:

1. Terkait kebencanaan geologi yaitu gunungapi, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah 
dan likuifaksi. Fenomena alam yang membutuhkan kesiapsiagaan, dan pemetaan 
wilayah yang rawan dampak, pengembangan sistem mitigasi bencana geologi, dan 
pengembangan sarana dan prasarana pos pengamatan gunungapi;

2. Wilayah Indonesia memiliki tatanan geologi yang khas dan rumit sebagai akibat interaksi 
pertemuan antara tiga mega-lempeng tektonik dunia, sehingga terbentuk beberapa 
cekungan dan pegunungan. Tatanan geologi tersebut telah menjadikan Indonesia 
sebagai negara yang kaya sumber daya alam dalam wujud sumber daya mineral dan 
energi yang bernilai ekonomi tinggi. Dalam upaya mengungkapkan kekayaan sumber 
daya kebumian tersebut, Badan Geologi telah dan akan terus melaksanakan secara 
intensif penyelidikan umum, dan eksplorasi untuk menginventarisasikan potensi 
mineral, batubara dan minyak bumi di berbagai wilayah.

3. Fokus pemerintah saat ini terkait hilirisasi sumber daya geologi (mineral dan batubara), 
membutuhkan data potensi (sumber daya dan cadangan) mineral dan batubara yang 
termutakhirkan;

4. Kegiatan penyelidikan pada cekungan geologi Tersier yaitu cekungan yang diidentifikasi 
mengandung cadangan minyak dan gas bumi, dengan kategori cadangan terbukti 
(proven reserve) ataupun yang baru bersifat potensi (potential reserve). Peranan 
informasi geologi untuk mengidentifikasi cekungan migas tersebut menjadi sangat 
penting dan bersifat strategis, karena dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi maka 
memberikan peluang lebih banyak minyak dan gas bumi yang dapat diambil di wilayah 
Indonesia. Sifat strategis tersebut terutama jika wilayah yang potensial tersebut 
terletak di daerah frontier atau wilayah yang berbatasan dengan negara lain, karena 
sifat penyebaran cekungan minyak yang tidak mengenai batas wilayah/negara;

5. Perkembangan yang pesat dalam pembangunan infrastruktur akhir-akhir ini, 
membutuhkan kajian geologi juga memberikan identifikasi berbagai potensi dan 
ancaman bahaya bagi pembangunan seperti lokasi bendungan, kawasan pemukiman, 
potensi energi, pemanfaatan lahan sebagai tempat bertumpunya bangunan-bangunan 
berat.

1.3. Potensi dan Tantangan
Kondisi tektonik di Indonesia, selain menimbulkan dampak negatif seperti potensi 

bencana geologi, juga menimbulkan dampak positif seperti terbentuknya berbagai keragaman 
dan keunikan geologi, seperti bentuk permukaan bumi (bentang alam), batuan dan fosil serta 
struktur geologi yang proses pembentukan dan keterdapatannya hanya ada Indonesia.
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Pengembangan panas bumi memiliki tingkat risiko di setiap tahapannya. Ketersediaan 
data geosains sebelum pengeboran eksplorasi panas bumi menentukan tingkat keberhasilan 
pengeboran sumur panas bumi. Saat ini pemerintah hanya mampu menyediakan data 3-G 
(geologi, geokimia dan geofisika) serta pengeboran landaian suhu yang hanya sanggup  
menurunkan kegagalan pengeboran hingga 50%. Diperlukan peran lebih besar dari pemerintah 
dalam menyediakan data 3G di masa mendatang yang diharapkan akan menurunkan tingkat 
risiko pengembangan panas bumi lebih signifikan sehingga akan menarik peran pengembang 
(investor) untuk mengembangkannya.

Untuk komoditi mineral terdapat 15 jalur, hasil mineralisasi logam (metalogeni) hasil 
proses magmatik dengan total panjang 15.000 km. Sepanjang 7000 km telah intensif dieksplorasi 
dan dieksploitasi (Carlile, 1994), namun 8000 km belum dilakukan eksplorasi secara optimal.

Temuan deposit sumberdaya mineral di Indonesia, yang tersingkap di permukaan sudah 
sebagian besar ditemukan. Sedangkan sebaliknya, deposit sumber daya mineral dekat permukaan 
tetapi tidak tersingkap dan deposit sumberdaya mineral tertutup endapan muda sebagian besar 
ditemukan. Sehingga upaya bersama melibatkan seluruh pemangku kepentingan sangat penting, 
untuk pengungkapan potensi sumberdaya dekat permukaan ini.

Kegiatan penyelidikan dan ekplorasi sumber daya mineral tersebut diarahkan untuk 
menemukan endapan-endapan mineral baru (new discoveries) serta peningkatan status 
sumberdaya, baik terhadap komoditi utama ataupun mineral ikutan/strategis. Pemenuhan 
komoditi yang menjadi tren pasar dan dibutuhkan saat ini (harga, tren dunia dan kebijakan 
pemerintah), Pemenuhan komoditi yang menurun dikarenakan kurangnya pasokan sumber 
daya/cadangan (cadangan vs produksi/smelter). Dan tidak adanya penemuhan lokasi mineral 
baru (new discovery) dalam 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh beberap faktor antara lain.

a. Budget eksplorasi mineral di Indonesia hanya 1% dari dunia yaitu pada kisaran 100 
juta USD (menurun dibandingkan pada tahun 2006-2014 sebesar 2,5% dunia)

b. Tren peningkatan biaya eksplorasi secara global diengaruhi oleh peningkatan harga 
komoditas logam.

c. Tren budget expenditure mineral Indonesia mengikuti tren dunia dan cenderung akan 
terus meningkat dengan kemudahan izin eksplorasi di kawasan hutan dan pengawasan 
kinerja eksplorasi minimum (BERR) sebesar 1%).

Saat ini penataan ruang wilayah belum seluruhnya memperhatikan informasi kegeologian, 
sehingga masih kesulitan dalam mengantisipasi bahaya geologi. Data dan informasi kegeologian, 
dan informasi lainnya belum terintegrasi dengan baik. Pemanfaatan ruang kebumian untuk 
pengembangan wilayah diperlukan informasi geologi lingkungan, berupa data sumberdaya 
geologi maupun kebencanaan geologi, sebagai dasar dalam penataan ruang suatu kota baik dari 
aspek fisiknya maupun sosial ekonomi, termasuk untuk kebutuhan kawasan geopark yang aman, 
nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
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BAB II  TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM BADAN GEOLOGI

Tujuan dan sasaran strategis Renstra Badan Geologi, disinergikan dengan tujuan dan 
sasaran Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2020-2024, serta visi dan misi 
Presiden sebagaimana tersebut dan telah dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024. Presiden telah 
mencanangkan visi pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Terwujudnya 
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. 
Dan untuk mewujudkan visi presiden tersebut, telah dijabarkan dalam RPJMN, 9 (sembilan) misi 
yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka Negara Kesatuan.

Pencapaian visi-misi melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri 
dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan refor-
masi birokrasi sesuai 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dari talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi 
dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak 
lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law terutama me-
nerbitkan 2 Undang-Undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur 
dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manu-
faktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa 
demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Visi-misi dan arahan Presiden diterjemahkan ke dalam Tujuh Agenda Pembangunan RP-
JMN IV 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan 
Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, 
Kementerian ESDM terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan di seluruh aspek sektor 
energi dan sumber daya mineral. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang 
masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan 
peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka Kementerian ESDM diharapkan dalam periode 5 
tahun mendatang dapat menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui pengelolaan 
energi dan sumber daya mineral yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan 
energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

Kementerian ESDM dibentuk dari perspektif kelembagaan secara utuh, dimana Kement-
erian ESDM mengambil posisi sebagai penggerak utama transformasi sektor energi dan sumber 

Gambar II-1. Visi-misi dan Arahan Presiden.
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daya mineral dalam mewujudkan pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang optimal 
demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi dengan tujuan utama untuk kesejahter-
aan rakyat yang adil dan merata.

Kementerian ESDM pada periode 2020-2024 terus berusaha dengan baik menjalankan 
amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar mas-
yarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan nasional.

2.1. Tujuan Program Badan Geologi
Sebagai unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang 

bertugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya 
geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta sur-
vei geologi, Badan Geologi dalam menyusun program dan kegiatan, bertujuan untuk mendukung 
upaya pencapaian sasaran strategis Renstra KESDM.

Selain mendukung sasaran strategis Renstra KESDM 2020-2024, program dan kegiatan 
Badan Geologi, juga diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Proyek Strategis 
Nasional (PSN) dalam RPJMN 2020-2024. Ada 20 (dua puluh) aktivitas dalam kegiatan yang men-
dukung PN dalam RPJMN 2020-2024, yaitu:

1. Rekomendasi Wilayah Keprospekan Mineral
2. Dokumen Studi Kelayakan Mineral untuk mendukung Kawasan Industri
3. Rekomendasi Sumber Daya Potensi Batubara 
4. Pusat informasi Geopark
5. Rekomendasi Penetapan Geoheritage
6. Sumur Air Tanah untuk Air Baku
7. Pengembangan sistem informasi hidrogeologi
8. Pemantauan penurunan tanah
9. Rekomendasi Wilayah Keprospekan Panas Bumi
10. Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi 
11. Rekomendasi wilayah kerja geologi migas
12. Kawasan Bentang Alam karst, kawasan imbuhan, dan kawasan cagar alam geologi
13. Peta potensi likuifaksi kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri
14. Peta potensi land subsiden kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan 

industri
15. Penguatan Data Pemetaan Bencana Geologi
16. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketahanan bencana geologi
17. Pengembangan Pos Pengamatan Gunungapi
18. Penguatan sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan
19. Penguatan data pemetaan kawasan rawan bencana geologi
20. Penegakkan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan 

efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang
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2.2.  Sasaran Program Badan Geologi
Sasaran program Badan Geologi diformulasikan dengan mempertimbangkan potensi, ken-

dala dan hambatan, serta langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja 
Badan Geologi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Setiap sasaran program memiliki indikator yang 
digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian realisasi secara berkala sampai dengan tahun 
2024. Setiap indikator kinerja tersebut, didukung oleh beberapa komponen utama dan kom-
ponen pendukung yang tersebar sebagai tugas dan fungsi di 8 (delapan) satuan kerja yang ada 
di lingkungan Badan Geologi. 

Terdapat 9 (sembilan) sasaran program Badan Geologi yang ingin dicapai selama 5 (lima) 
tahun kedepan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1, Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi, dengan indika-
tor capaiannya berupa Indeks Mitigasi Bencana Geologi (Indeks).

2. Sasaran Program 2, Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi dan Layanan Geologi, 
dengan indikator capaiannya berupa:

 - Realisasi Rekomendasi Wilayah Kerja Mineral, Batubara dan Gas Metana Ba-
tubara, Panas Bumi, Minyak dan Gas Bumi (%)

 - Realisasi Rekomendasi Pengelolaan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi 
Lingkungan dan Penetapan Warisan Geologi (%)

 - Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah (Jiwa)
3.  Sasaran Program 3,  Data dan Peta Geologi yang Berkualitas, dengan indikator capaian-

nya berupa:
 - Persentase Penyelesaian Pemetaan Geologi (%)
 - Pemutakhiran Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara dan Panas 

bumi (%)
4.  Sasaran Program 4, Meningkatnya Kepuasan Layanan Badan Geologi, dengan indikator 

capaiannya berupa Nilai Kepuasan Layanan Badan Geologi (Skala 4).
5.  Sasaran Program 5, Pengawasan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Badan Geologi 

yang Efektif, dengan indikator capaiannya berupa:
 - Nilai SAKIP Badan Geologi (Nilai) 
 - Nilai Maturitas SPIP (Skala 5)
 - Nilai SMART Badan Geologi

6. Sasaran Program 6, Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, dengan indikator capa-
iannya berupa Nilai Capaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran).

7. Sasaran Program 7, Terwujudnya Birokrasi yang efektif, Efisien dan Berorientasi pada 
Layanan, dengan indikator capaiannya berupa Indeks Reformasi Birokrasi.

8. Sasaran Program 8, Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan 
Berkelanjutan, dengan indikator capaiannya berupa Persentase Realisasi Penerimaan 
PNBP (%).

9. Sasaran Program 9, Organisasi yang Fit dan SDM Unggul, dengan indikator capaiannya 
berupa:

 - Nilai Evaluasi kelembagaan (%)
 - Indeks Profesionalitas ASN (%)
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Dalam menyusun dan mengidentifikasi sasaran program dengan masing-masing indikator 
dan volume targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan,  sudah mempertimbangan ketersedian 
sumber daya manusia, peralatan pendukung penelitian dan penyelidikan, ketersedian anggaran, 
dan resiko-resiko yang menyertainya. Sumber daya geologi dan bencana geologi, yang merupa-
kan obyek penelitian dan penyelidikan, sarat dengan ketidakpastian dan penuh resiko. Untuk 
itu, dibutuhkan upaya-upaya untuk mengurangi resiko dimaksud. Proses identifikasi, penilaian, 
dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta 
ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak keja-
dian yang tidak menguntungkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar ketidakpastian tidak 
sampai menghalangi pencapaian tujuan organisasi.
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BAB III  ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Cakupan penelitian dan pelayanan bidang geologi mencakup seluruh aspek yang ber-
hubungan dengan bumi atau istilah yang menyatakan bumi (geo) yang meliputi jenis, susunan 
dan struktur batuan; sumber daya geologi (geo-resources), geologi lingkungan (geo-environ-
ment), dan potensi bencana bumi (geo-hazards). Keseluruh aspek kerja penelitian dan pelayanan 
bidang geologi tersebut terhampar di segenap kawasan Indonesia yang memiliki 17.480 pulau, 
sekitar 6.000 pulau diantaranya berpenghuni, dengan wilayah daratan seluas 1.922.570 km2 dan 
wilayah lautan seluas 3.257.483 km2.

Secara geologi, kawasan ini terletak pada pertemuan tiga lempeng utama dunia yang aktif, 
yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik, sehingga wilayah Indonesia memiliki geologi 
yang kompleks dan dinamis. Berbagai potensi bumi yang termasuk bidang geologi, baik yang 
bersifat menguntungkan berupa sumber daya energi dan mineral ataupun yang bersifat meru-
gikan seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunungapi dan tanah longsor terdapat di kawasan 
Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan geologi wilayah Indonesia strategis seka-
ligus banya mengandung isu dalam pembangunan nasional.

3.1. Arah Kebijakan
Arah kebijakan subsektor kegeologian ditujukan untuk memenuhi tujuan strategis organi-

sasi. Dalam konteks pembangunan subsektor kegeologian, yang menjadi arah kebijakannya ada-
lah berlandaskan kepada UUD 1945, mandat undang-undang tentang panas mumi, minyak dan 
gas bumi, pertambangan mineral dan batubara, energi, sumber daya air, tata ruang, kebenca-
naan, pengelolaan lingkungan. Dengan demikian sesuai dengan tujuannya, maka arah kebijakan 
pembangunan subsektor kegeologian berkaitan dengan neraca sumber daya mineral, informasi 
untuk sektor esdm, mitigasi bencana geologi, informasi geologi untuk berbagai sektor pekerjaan 
umum, penataan ruang, lingkungan hidup dan kebencanaan, kesehatan, pertanian dan pariwisa-
ta.

Arah kebijakan sebagaimana tersebut diatas, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penguatan dan peningkatan peran utama kegeologian dalam fungsi keekonomian, 
khususnya berkaitan dengan peranan Badan Geologi dalam eksplorasi dan eksploitasi 
sumber daya geologi sebagai sumber utama pendapatan negara, peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, perluasan kesempatan, serta penyerapan tenaga kerja 
melalui kegiatan industri pertambangan dan kegiatan ikutan lainnya;

2. Meningkatkan peran Badan Geologi dalam penyediaan informasi dasar bagi 
kepentingan pembangunan nasional berupa peta-peta geologi dan analisis geologi 
(peta tematik) yang dapat dipakai sebagai landasan untuk kegiatan eksplorasi (neraca 
sumber daya dan cadangan mineral, batubara, gas metana batubara, panas bumi serta 
minyak dan gas bumi), penentuan lahan bagi pembangunan pertanian, transmigrasi, 
pembangunan infrastruktur (jalan, bendungan, dan bangunan fisik lainnya).

3. Peningkatan peran Badan Geologi bagi pembangunan kewilayahan dan lingkungan 
hidup, khususnya data geologi untuk tata ruang, bencana alam, sarana prasarana 
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dan air bersih, batas-batas pengelolaan sumber daya geologi bagi otonomi daerah, 
geowisata, warisan kekayaan alam nasional baik di darat maupun di lautan.

4. Peningkatan peran dan fungsi Badan Geologi dalam partisipasi menjaga pertahanan 
dan keamanan nasional, dengan mengungkap potensi geologi di wilayah luar 
kepulauan Indonesia dan ikut berperan serta dalam analisis strategi mineral Indonesia 
yang dapat menjamin keberlangsungan tersedianya bahan-bahan dasar (life line of 
supply) bagi pembangunan nasional.

5. Peningkatan peran Badan Geologi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi melalui riset ilmiah maupun aplikatif bagi peningkatan pembangunan 
ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat serta pengembangan teknologi bagi 
perlindungan terhadap ancaman bencana alam geologi (peringatan dini dan mitigasi 
bencana geologi). 

6. Peningkatan peran Badan Geologi dalam aspek lainnya baik secara nasional maupun 
internasional, khususnya berkenaan dengan kondisi global seperti dampak ”global 
warming”, peringatan dini bencana alam geologi (tsunami, abu gunung api bagi 
penerbangan dsb), masalah terumbu karang dunia yang berada di paparan benua di 
Indonesia, dan kegiatan pengelolaan dan pengaturan (manajemen) kekayaan alam 
lintas sektoral.

3.2. Strategi Subsektor Kegeologian
Sementara untuk strategi pembangunan berkaitan dengan sasaran strategis Badan Geolo-

gi, strategi pembangunan subsektor kegeologian yang dijalankan berkaitan dengan meningkatn-
ya kualitas data dan pelayanan informasi kegeologian, serta mitigasi bencana geologi; perumu-
san kebijakan dan regulasi bidang geologi; penyelidikan kegeologian yang berkualitas; penga-
wasan, pengendalian, monitoring & evaluasi bidang geologi; implementasi reformasi birokrasi; 
sumber daya manusia (SDM) yang unggul; organisasi yang fit; optimalisasi pemanfaatan TIK yang 
andal dan terintegrasi; serta pengeloaan sistem anggaran yang optimal.

Berbagai strategi yang merupakan langkah Badan Geologi dalam menunjang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) adalah:

1. Peningkatan inventarisasi sumber daya geologi baik berupa data dasar dalam bentuk 
peta geologi maupun analisis geologi melalui peta tematik dan konsep-konsep dasar 
untuk melandasi inventarisasi dan eksplorasi mineral sumber daya geologi;

2. Peningkatan inventarisasi data geologi untuk kewilayahan dan tata ruang, bencana 
alam geologi, “Global Warming” dan ketahanan nasional; 

3. Intensifikasi riset dasar, riset aplikatif, analisis konsep dan pengembangan teknologi;
4. Peningkatan sumber daya manusia;
5. Reposisi peran dan fungsi Badan Geologi;
6. Peningkatan sarana dan prasarana;
7. Peningkatan komunikasi dan sosialisasi data dan informasi geologi.
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Strategi Badan Geologi harus diarahkan agar sesuai dengan RPJMN dan RPJPN. Geolo-
gi harus berperan sebagai pioner bukan hanya sebagai pendukung, karena semua sektor ke-
hidupan terutama sumber pendapatan negara terbesar sangat tergantung dari peran geologi 
dalam mengeksplorasi dan akan menyingkap data dan informasi sumber daya geologi tersebut. 

Selain pengungkapan sumber daya geologi, dan mitigasi bencana geologi, Badan Geologi 
juga berperan dalam perencanaan kewilayahan, terutama terkait kawasan rawan bencana alam, 
penyediaan air bersih, sarana dan prasarana kehidupan. Oleh karena itu peran Badan Geologi 
untuk masa yang akan datang terutama dalam mengisi rencana pembangunan jangka panjang 
nasional harus benar-benar diperhatikan, dan didayagunakan secara optimal.

Arah masa depan pembangunan bidang geologi 2005-2025 ditandai dengan 9 (sembilan) 
aspek, yaitu: 1) inventarisasi data dan informasi sumber daya geologi, 2) peningkatan mitigasi 
bencana geologi khususnya letusan gunungapi dan tanah longsor; dan serta kontribusi pada 
mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami; 3) inventarisasi data dan inforamsi geologi untuk 
kewilayahan dan tata ruang, 5) intensifikasi riset geologi, 6) peningkatan sumber daya manusia, 
7) peningkatan sarana dan prasarana, 8) reposisi peran dan fungsi geologi, dan 9) peningkatan 
komunikasi dan sosialisasi data dan informasi geologi.

Pada periode RPJMN IV (2020-2024) isu-isu dan tantangan bidang geologi yang dihadapi 
akan berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan di segala bidang dengan struktur pere-
konomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Isu dan tantangan bidang geolo-
gi pada periode ini antara lain berkaitan dengan: 1) pengembangan data dan informasi untuk 
memperkecil resiko eksplorasi dan meningkatkan kualitas hidup; 2) pemantapan mitigasi keben-
canaan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat; 3) peningkatan status sum-
ber daya dan cadangan energi dan mineral untuk pencadangan negara; 4) penyiapan Wilayah 
Kerja Pertambangan (WKP) dan Wilayah Pertambangan (WP); dan 5) peningkatan nilai tambah 
sumber daya mineral dan energi.

3.3. Kerangka Regulasi
Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, 

diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka 
memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam 
rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam Rencana Strategis Badan Geologi Tahun 2020-2024, kerangka regulasi akan di-
siapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi, antara lain:

 

 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
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Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikua-
sai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan 
mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Sehingga dalam pengelolaannya 
harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan us-
aha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara 
nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. 

Badan Geologi, mengambil peran dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, adalah 
dengan melakukan identifikasi awal keberadaan cekungan minyak dan gas bumi melalui survei 
umum dan integrasi data geosain cekungan dan sistem petroleum minyak dan gas bumi, kemu-
dian melakukan assesment sumber daya dan cadangan migas dan mengeluarkan rekomendasi 
sebelum izin survei umum kepada badan usaha.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia 
merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu 
pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi 
perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 
secara berkeadilan.
Untuk penatausahaan pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, 
Badan Geologi mengambil peran berdasarkan kewenangannya dalam melakukan 
penyelidikan pendahuluan, eksplorasi umum dan eksplorasi rinci mengenai keterdapatan 
mineral dan batubara di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian melakukan evaluasi dan 
penetapan status sumber daya dan cadangan, dan selanjutnya memberikan rekomendasi 
dan perhitungan konpensasi data dan informasi untuk dijadikan dasar dilakukan pelelangan 
wilayah dimaksud.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
Panas Bumi merupakan sumber daya alam terbarukan dan merupakan energi ramah 
lingkungan yang potensinya besar merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia. 
Pengembangan panas bumi perlu didorong dan ditingkatkan secara terencana dan 
terintegrasi guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. 
Badan Geologi mengambil peran dalam melakukan penyelidikan dan eksporasi potensi 
panas bumi di seluruh wilayah Indonesia, dalam rangka menjaga keberlanjutan dan 
ketahanan energi nasional serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pengusahaan 
panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung sebagai pembangkit tenaga listrik.
Hasil penyelidikan pendahuluan dan eksplorasi mengenai keterdapatan dan potensi 
panas bumi di seluruh wilayah Indonesia tersebut, kemudian melakukan evaluasi dan 
penetapan status sumber daya dan cadangan, dan selanjutnya memberikan rekomendasi 
dan perhitungan konpensasi data dan informasi untuk dijadikan dasar dilakukan pelelangan 
wilayah dimaksud.
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3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Wilayah Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang 
memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam 
maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu 
dapat menghambat pembangunan nasional. Negara juga bertanggung jawab melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk 
memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan 
atas bencana.
Untuk menjalankan tugas negara sebagaimana tersebut diatas, Badan Geologi melakukan 
pemantauan terhadap kondisi geologi penyebab bencana geologi yang  meliputi 
pemantauan gunung api, sesar aktif, gerakan tanah, likuifaksi, penurunan muka tanah, 
dan kemungkinan tsunami akibat dari longsoran dan/atau patahan (megatrust), serta 
pengaruh dari kebencanaan geologi lainnya. Badan Geologi menyiapkan seluruh perangkat 
monitoring kebencanaan dan terus melakukan pembaharuan sistem pemantauan bencana 
geologi, melakukan pemetaan geologi dan kawasan rawan bencana geologi, sosialisasi dan 
desiminasi informasi dan memberikan rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi kepada 
semua pemangku kepentingan.
Kerangka aksi yang menjadi landas gerak mitigasi bencana geologi yaitu 1) memastikan 
bahwa pengurangan risiko bencana merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan 
dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya, 2) mengidentifikasi, mengkaji dan 
memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini, 3) menggunakan 
pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan 
dan ketahanan di semua tingkat, 4) mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar, 5) 
memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respons yang efektif
di semua tingkat.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun 
dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan 
memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk 
mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna 
memenuhi kebutuhan rakyat atas air.
Pengambilan air tanah secara berlebihan di daerah perkotaan/industri dan perubahan lahan 
di daerah imbuhan air tanah, menyebabkan degradasi air tanah yang terus meningkat, 
bahkan dibeberapa tempat sudah rusak dan menyebabkan dampak negatif lanjutan seperti 
landsubsidence. Air tanah harus dikelola dengan baik berdasarkan cekungan air tanah 
(CAT) untuk keberlanjutan ketersediaan air tanah maupun terjaganya lingkungan. Badan 
Geologi hadir untuk memastikan pengelolaan cekungan air tanah tersebut melalui kegiatan 
pemetaan konservasi air tanah, pemetaan kerentanan air tanah, pemetaan cekungan air 
tahan yang mutakhir, dan pembuatan jaringan sumur pantau di seluruh cekungan wilayah 
Indonesia dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya 
berdasarkan kewenangan masing-masing.
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Beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait tugas dan fumgsi Badan Geologi, 
antara lain :

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 
tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark).

Beberapa langkah pembenahan beberapa regulasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi 
Badan Geologi terus dilakukan dengan menyusun beberapa rancangan peraturan perundang-un-
dangan, antara lain :

1. Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah 
Provinsi Terdampak Sekitarnya;

2. Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) ESDM tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam 
Karst;

3. Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) ESDM tentang Penetapan Neraca Sumber 
Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara;

4. Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
ESDM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi;

5. Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) tentang Standarisasi Tata Kelola Pos 
Pengamat Gunungapi;

6. Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) tentang Pedoman Pengelolaan Sumber 
Daya Warisan Geologi.

3.4. Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga(struktur organisasi, 

ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, 
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan 
fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi 
yang bertugas untuk menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sum-
ber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, 
serta survei geologi. Geologi dipimpin oleh Eselon I, Kepala Badan yang membawahi lima unit 
kerja Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Badan Geologi, dengan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Geologi;

2. Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, dengan tugas 
menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya 
mineral, batubara, dan panas bumi.;
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3. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dengan tugas melaksanakan 
penelitian, penyelidikan, perekayasaan dan pelayanan di bidang vulkanologi dan 
mitigasi bencana geologi;

4. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan dengan tugas melaksanakan penelitian, 
penyelidikan, dan perekayasaan serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik, 
dan geologi lingkungan; dan

5. Pusat Survei Geologi dengan tugas penelitian, penyelidikan, pelayanan, dan 
survei di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi.

Selain susunan organisasi tersebut, di lingkungan Badan Geologi juga terdapat Satuan Ker-
ja setingkat Eselon III yaitu:

1. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi 
kelembagaannya diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan 
Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, dengan tugas melaksanakan mitigasi 
bencana Gunung Merapi, pengembangan metode, teknologi dan instrumentasi, dan 
pengelolaan laboratorium ke bencanaan geologi; 

2. Museum Geologi kelembagaannya diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum 
Geologi, dengan tugas melaksanakan pengelolaan, penelitian, pengembangan, 
konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi.; 

3. Balai Konservasi Air Tanah kelembagaannya diatur dengan Peraturan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Konservasi Air Tanah, dengan tugas melaksanakan pemantauan kondisi air 
tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah pada Cekungan Air Tanah 
Jakarta, serta pengembangan teknologi konservasi air tanah.

Untuk peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan, Badan Geologi dilengkapi den-
gan sarana, prasarana dan teknologi penelitian, penyelidikan dan pelayana geologi berupa:

Gedung perkantoran, antara lain 1) kompleks perkantoran Badan Geologi di Jalan Dipone-
goro Nomor 57 Bandung Jawa Barat; 2) kantor Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas 
Bumi di Jalan Soekarno-Hatta No. 444 Bandung Jawa Barat; 3) kantor BPPTK di Jalan Cendana 
No. 15, Yogyakarta  DI Yogyakarta; 4) kantor Pusat Lingkungan Geologi di Madiun, Jawa Timur; 
4) kantor BKAT di jalan Tongkol Nomor 4 Jakarta Utara, DKI Jakarta, dan 5) Gedung Museum 
Kegeologian beserta sarana peragaannya yang berada di Jalan Diponegoro Nomor 57 Bandung 
Jawa Barat, dan pos pengamat gunung api (PGA) sebanyak 74 lokasi PGA tersebar di 63 lokasi 
gunungapi di seluruh Indonesia.

Selain sarana sebagaimana tersebut diatas, Badan Geologi juga memiliki prasa-
rana penunjang tugas dan fungsi antara lain gedung perpustakaan untuk setiap satuan 
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kerja,  gedung bengkel alat berat dan pengeboran, dan sejumlah laboratorium yang 
tersebar di pusat-pusat dan UPT, yaitu laboratorium penginderaan jauh, laboratorium 
petrologi, laboratorium geokimia, kimia mineral dan air, laboratorium geokronologi, lab-
oratorium fisika batuan dan mineral, laboratorium geologi kuarter, laboratorium biostra-
tigrafi, laboratorium mekanika tanah dan batuan, laboratorium instrumentasi dan miti-
gasi. Serta peralatan penunjang lainnya seperti peralatan pengeboran untuk air tanah, 
mineral, batubara, dan panas bumi, peralatan survey geofisika (gaya berat, geomagnet, 
seismik, geolistrik, magnetotellurik, induce polarization, peralatan logging, peralatan 
penanggulangan bencana (seismometer, data logger, tiltmeter, extensometer, dan inkli-
nometer) dan GPS, dan alat-alat berat lainnya.
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4. 1. TARGET KERJA
Dalam Rencana Strategis Badan Geologi 2020-2024, terdapat 9 (sembilan) sasaran pro-

gram dengan masing-masing indikator kinerja yang terukur, dengan telah mempertimbangkan 
potensi, kendala dan hambatan, serta langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan penca-
paian kinerja Badan Geologi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penjabaran indikator kinerja dari 
Badan Geologi sampai dengan tahun 2024 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini:

Program/
Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan 
(Output)/Indikator Lokasi

Target

2020 2021 2022 2023 2024

Badan Geologi

1 Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi

- Indeks Mitigasi Bencana Geologi (Indeks) 54,80 57,66 60,49 63,32 66,18

2 Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi dan 
Layanan Geologi

-
Realisasi Rekomendasi Wilayah Kerja Mineral, 
Batubara dan Gas Metana Batubara, Panas 
Bumi, Minyak dan Gas Bumi (%)

100 100 100 100 100

-
Realisasi Rekomendasi Pengelolaan Air Tanah, 
Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan dan 
Penetapan Warisan Geologi (%)

100 100 100 100 100

- Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran 
Eksplorasi Air Tanah (Jiwa) 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

3 Data dan Peta Geologi yang Berkualitas

- Persentase Penyelesaian Pemetaan Geologi 
(%) 100 100 100 100 100

-
Pemutakhiran Neraca Sumber Daya dan 
Cadangan Mineral, Batubara dan Panas bumi 
(%)

100 100 100 100 100

4 Meningkatnya Kepuasan Layanan Badan Geologi

- Nilai Kepuasan Layanan Badan Geologi (Skala 
4) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4

5 Pengawasan Pengendalian Monitoring dan 
Evaluasi Badan Geologi yang Efektif

- Nilai SAKIP Badan Geologi (Nilai) 80 80 81 82 82

- Nilai Maturitas SPIP (Skala 5) 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0

- Nilai SMART Badan Geologi 90 90 90 90 90

6 Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

- Nilai Capaian IKPA (Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran) 90 90 90 90 90

7 Terwujudnya Birokrasi yang efektif, Efisien dan 
Berorientasi pada Layanan

- Indeks Reformasi Birokrasi 22 22 22 22 22

8 Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang 
Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

- Persentase Realisasi Penerimaan PNBP (%) 100 100 100 100 100

9 Organisasi yang Fit dan SDM Unggul

- Nilai Evaluasi kelembagaan (%) 73,0 73,5 73,5 73,5 74,0

- Indeks Profesionalitas ASN (%) 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0
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Setiap indikator kinerja tersebut, didukung oleh beberapa komponen utama dan kom-
ponen pendukung yang tersebar sebagai tugas dan fungsi di 8 (delapan) satuan kerja yang ada 
di lingkungan Badan Geologi.

Sasaran Program 1 : Meningkatnya Kesiapsiagaan Bancana Geologi
Indeks Mitigasi Bencana Geologi 

Bencana geologi yang meliputi semua peristiwa dan kejadian alam yang disebabkan oleh 
faktor-faktor geologi. Faktor-faktor geologi dapat berupa struktur dan tekstur tanah dan batuan, 
jenis tanah dan batuan, pola pengaliran sungai, topografi, struktur geologi (lipatan dan patah-
an), tektonik maupun gunungapi. Mitigasi yang dilakukan oleh Badan Geologi meliputi mitigasi 
gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami, likuifaksi dan penurunan muka tanah.

Untuk dapat melakukan mitigasi terkait bencana geologi tersebut, Badan Geologi melaku-
kan pemantauan terhadap kondisi geologi penyebab bencana geologi tersebut meliputi peman-
tauan gunung api, sesar aktif, gerakan tanah, likuifaksi, penurunan muka tanah, dan kemungk-
inan tsunami akibat dari longsoran dan/atau patahan (megatrust), serta pengaruh dari kebenca-
naan geologi lainnya. 

Untuk mengukur kinerja dari keseluruhan kegiatan 
mitigasi bencana geologi, maka ditetapkanlah indikator-in-
dikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian 
yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indika-
tor kinerja yang dimaksud yaitu indeks Pelayanan Mitigasi 
Bencana Geologi. Dan untuk mengukur indeks tersebut, 
maka ditentukan indikator dan parameter yang merupakan 
komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks Pe-
layanan Mitigasi Bencana Geologi. Komponen-komponen 
tersebut yaitu:

Eurasia

Indo-Australia

Laut 
Filipina

Laut Pasifik

Tataan Tektonik Indonesia
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Beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan metode perhitungan indeks pe-
layanan mitigasi bencana geologi yaitu menentukan bobot setiap indikator yang digunakan, hal 
ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari perhitungan. Untuk itu dalam menentukan bo-
bot dari masing-masing indikator, dilakukan expert judgement berdasarkan pengalaman Badan 
Geologi dalam menjalankan tugas ini. Sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam 
indikator dianggap sama/setara.

Sistem Pemantauan Bencana Geologi
Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan sistem maupun alat pemantauan di seti-

ap titik/lokasi yang terindikasi rawan bencana geologi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebu-
tuhan data dan analisis terhadap potensi terjadinya bencana geologi, dampak yang akan ditim-
bulkan serta langkah antisipatif yang akan dilakukan untuk meminimalisir korban bencana.

Adapun parameter dalam indikator sistem pemantauan bencana geologi yaitu:
1. Jumlah peralatan sistem pemantauan gunung api, merupakan parameter yang meng-

gambarkan ketersediaan alat pemantauan pada setiap gunung api. Total kebutuhan 
alat pantau aktivitas gunung api yang mencakup seluruh potensi bencana gunung api 
di Indonesia sebanyak 1.129 unit, yang saat ini baru tersedia 398 unit;

Indikator/Parameter Bobot/
Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Nilai Indeks Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi 36,3 38,9 41,6 44,3 46,9
Sistem Pemantauan Bencana Geologi 40% 13,1 17,3 21,6 25,9 30,2

Jumlah Peralatan Sistem Pemantauan Gunung 
Api Unit

 427  558  689  820  951 

Jumlah Lokasi Sistem pemantauan gerakan 
tanah Lokasi

4 6 10 14 18

Jumlah Sistem pemantauan sesar aktif Stasiun 
Peralatan

5 9 13 17 21

Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan 
Bencana Geologi 30%

 33,5  35,0  36,2  37,3  38,6 

Pemetaan Geologi Gunungapi Peta  105  110  113  115  116 

Pemetaan Kawasan Rawan Bencana 
Gunungapi

Peta  101  105  109  114  121 

Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Peta  43  45  47  49  51 

Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Peta  49  51  53  55  57 

Peta Zona Kerentanan gerakan tanah Peta  193  200  207  214  221 

Peta zona Kerentanan Likuifaksi Peta  -    -    -    -    -   

Peta amblasan tanah Peta  -    -    -    -    -   

Sosialisasi dan diseminasi informasi 10%  9,6  15,4  21,1  26,9  32,7 
Sosialisasi ke lokasi/daerah gunungapi Lokasi 17 27 37 47 57 

Sosialisasi ke lokasi/daerah gerakan tanah lokasi (Kab/
Kota)

9 15 21 27 33 

Sosialisasi ke lokasi/daerah gempabumi/
tsunami

lokasi (Kab/
Kota)

9 15 21 27 33 

Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi 20% 100 100 100 100 100
Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana 

Gunungapi Rekomendasi
569 569 569 569 569

Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Gerakan 
Tanah Rekomendasi

87 87 87 87 87

Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana 
Gempabumi/Tsunami Rekomendasi

347 347 347 347 347
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2. Jumlah lokasi sistem pemantauan gerakan tanah, merupakan parameter untuk meng-
gambarkan ketersediaan alat pantau gerakan tanah pada seluruh lokasi baik kabu-
paten/kota yang teridentifikasi memiliki potensi bencana terkait gerakan tanah. Hasil 
identifikasi saat ini, terdapat 486 kabupaten/kota rawan gerakan tanah/longsor. Dari 
jumlah tersebut, baru sekitar 3 kabupaten/kota yang memiliki sistem pemantauan 
gerakan tanah;

3. Jumlah stasiun peralatan sistem pemantauan sesar aktif, merupakan parameter untuk 
menggambarkan ketersediaan stasiun pantau segmen sesar aktif di seluruh Indone-
sia dibandingkan dengan total sistem yang dibutuhkan. Total kebutuhan stasiun pen-
gamatan sesar aktif sebanyak 765 stasiun untuk memantau 153 segmen sesar aktif. 
Saat ini belum ada stasiun pemantauan yang dibangun.

Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan Bencana Geologi
Merupakan penilaian terhadap ketersediaan informasi yang akurat dalam memberikan 

gambaran representasi yang obyektif dari suatu kawasan terkait dengan potensi rawan bencana 
geologi dan informasi kegeologian. Adapun parameter dalam indikator pemetaan geologi dan 
kawasan rawan bencana geologi yaitu:

1. Pemetaan geologi gunung api, merupakan parameter untuk menggambarkan keter-
sediaan informasi yang akurat dalam bentuk peta terkait dengan kondisi geologi pada 
setiap gunung api aktif yang ada di Indonesia. Total gunung api aktif sebanyak 127 
gunung. Dari total tersebut, saat ini telah dipetakan sebanyak 104 gunung api aktif;

2. Pemetaan Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api, merupakan parameter untuk 
menggambarkan ketersediaan informasi akurat dalam bentuk peta terkait zona rawan 
bencana yang timbul akibat dari kemungkinan terjadinya bencana gunung api. Dari 
127 peta yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah gunung api, baru sekitar 100 pe-
metaan yang telah dihasilkan;

3. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi merupakan parameter untuk menggambarkan 
ketersediaan informasi akurat dalam bentuk peta terkait zona rawan bencana yang 
timbul akibat dari kemungkinan terjadinya gempa bumi. Dari 542 peta yang dibutuh-
kan sesuai dengan jumlah kabupaten/kota, baru sekitar 41 peta kabupaten/kota yang 
telah dihasilkan;

4. Kawasan Rawan Bencana Tsunami merupakan parameter untuk menggambarkan ket-
ersediaan informasi akurat dalam bentuk peta terkait zona rawan bencana yang tim-
bul akibat dari kemungkinan terjadinya Tsunami. Dari 233 pemetaan yang dibutuhkan 
sesuai dengan jumlah kabupaten/kota yang berisiko level sedang-tinggi, baru sekitar 
48 peta kabupaten/kota yang tersedia;

5. Zona Kerentanan gerakan tanah merupakan parameter untuk menggambarkan ket-
ersediaan informasi akurat dalam bentuk peta Zona Kerentanan dari setiap wilayah 
yang berpotensi terjadi gerakan tanah. Dari 542 peta yang dibutuhkan sesuai dengan 
jumlah kabupaten/kota, baru sekitar 190 peta kabupaten/kota yang telah dihasilkan;’

6. Peta Zona Kerentanan Likuifaksi. Peta zona Kerentanan Likuifaksi merupakan param-
eter untuk menggambarkan ketersediaan informasi akurat dalam bentuk peta terkait 
zona rawan bencana yang timbul akibat dari kemungkinan terjadinya likuifaksi. Atlas 
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Zona Kerentanan Likuifaksi Indonesia (level 1) telah diterbitkan KESDM pada tahun 
2019 (https://www.esdm.go.id/id/download). Harus dilakukan pendetailan peta zona 
kerentanan likuifaksi (level 2 -3) untuk 29 provinsi yang berpotensi terjadi bencana 
likuifaksi.

7. Peta penurunan muka tanah. Peta penurunan muka tanah merupakan parameter un-
tuk menggambarkan ketersediaan informasi akurat dalam bentuk peta terkait zona 
rawan bencana yang timbul akibat dari kemungkinan terjadinya penurunan muka 
tanah. Fenomena penurunan muka tanah sangat erat kaitannya dengan sebaran 
tanah lunak dan batu lempung bermasalah. Atlas Sebaran Tanah Lunak Indonesia (lev-
el 1) dan Atlas Sebaran Batu lempung Bermasalah Indonesia (level 1) telah diterbitkan 
KESDM pada tahun 2019 (https://www.esdm.go.id/id/download). Harus dilakukan 
pendetailan peta penurunan muka tanah (level 2-3) yang difokuskan untuk 12 provinsi 
yang berpotensi terjadi bencana penurunan muka tanah.

Sosialisasi dan diseminasi informasi
Merupakan penilaian terhadap cakupan masyarakat yang telah mendapatkan informasi 

terkait dengan langkah mitigasi dan adaptasi kebencanaan geologi dalam rangka mengurangi 
dampak yang terjadi melalui sosialisasi dan diseminasi ke seluruh daerah (Kota/Kabupaten) yang 
diindikasikan berpotensi serta terdampak bencana geologi. Adapun parameter dalam indikator 
sosialisasi dan diseminasi Informasi yaitu:

1. Sosialisasi ke lokasi/daerah gunung api merupakan parameter untuk mengukur cak-
upan lokasi/daerah yang telah dilakukan sosialisasi/diseminasi yang diindikasikan ter-
dampak bencana gunung api. Total 67 lokasi/daerah terindikasi terdampak Gunung 
api Aktif Tipe A di Indonesia yang dipantau dan berpenduduk, yang saat ini baru seki-
tar 14 lokasi yang telah dilakukan sosialisasi dan/atau diseminasi;

2. Sosialisasi ke lokasi/daerah gerakan tanah merupakan parameter untuk mengukur 
cakupan lokasi/daerah yang telah dilakukan sosialisasi/diseminasi yang diindikasikan 
terdampak cakupan gerakan tanah. Total sebanyak 486 lokasi/daerah terindikasi 
rawan gerakan tanah/longsor, yang saat ini baru sekitar 6 lokasi/daerah yang telah 
dilakukan sosialisasi dan/atau diseminasi;

3. Sosialisasi ke lokasi/daerah gempa bumi/tsunami merupakan parameter untuk men-
gukur cakupan lokasi/daerah yang telah dilakukan sosialisasi/diseminasi. Target 
seluruh lokasi/daerah sebanyak 542 yang seharusnya mendapatkan sosialisasi/disem-
inasi, dimana saat ini baru sekitar 7 Kota/Kab yang tersosialisasi.

4. Sosialisasi ke lokasi/daerah likuifaksi merupakan parameter untuk mengukur cak-
upan lokasi/daerah yang telah dilakukan sosialisasi/diseminasi yang diindikasikan 
terdampak cakupan likuifaksi. Total sebanyak 29 provinsi terindikasi rawan likuifaksi, 
yang saat ini belum ada kegiatan sosialisasi dan/atau diseminasi yang telah dilakukan

5. Sosialisasi ke lokasi/daerah penurunan muka tanah merupakan parameter untuk 
mengukur cakupan lokasi/daerah yang telah dilakukan sosialisasi/diseminasi yang 
diindikasikan terdampak cakupan amblesan tanah. Total sebanyak 34 provinsi terin-
dikasi rawan amblesan tanah, yang saat ini belum ada kegiatan sosialisasi dan/atau 
diseminasi yang telah dilakukan.
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Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi
Merupakan penilaian terhadap kemampuan pemerintah dalam memberikan rekomendasi 

yang cepat dan tepat sasaran terhadap seluruh kejadian kebencanaan geologi yang terjadi di 
seluruh Wilayah/lokasi/daerah di Indonesia.

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi dan Layanan Geologi
Data, informasi dan layanan geologi berupa hasil penyelidikan sumber daya geologi, yang 

meliputi sumber daya mineral, batubara, gas metana batubara, panas bumi, serta minyak dan 
gas bumi. Produk dalam bentuk rekomendasi wilayah kerja, akan digunakan oleh stakeholder 
baik internal di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Mineral dan Batubara, 
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, dan Dirjen Minyak dan Gas Bumi), dan 
Pemerintah Daerah, untuk dijadikan data dan informasi awal sebelum wilayah tersebut dilelang.

Untuk menghasilkan sebuah rekomendasi wilayah kerja mineral, batubara, dan gas metana 
batubara, Badan Geologi akan melakukan penyelidikan komoditi tersebut dengan melalui bebera-
pa tahapan penyelidikan antara lain survei tinjau, prospeksi, ekplorasi umum dan eksplorasi rinci.

Ada beberapa komoditi yang harus melalui beberapa tahapan penyelidikan, dan ada juga 
komoditi yang tidak harus melalui semua tahapan tersebut. Setelah tingkat keyakinan geolo-
gi terpenuhi dengan kualifikasi sumber daya dan cadangan mineral dan batubara, selanjutnya 
Badan Geologi akan mengeluarkan rekomendasi komoditi tersebut untuk dilelangkan oleh pe-
merintah (KESDM) dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009.

Pengembangan panas bumi, diperlukan keterlibatan pemerintah untuk menurunkan 
tingkat risiko pengembangan panas bumi yang lebih signifikan, sehingga akan menarik peran 
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pengembang (investor) untuk mengembangkannya. Terobosan yang terus diwacanakan oleh pe-
merintah adalah dengan memasukan pengembangan panas bumi sebagai Proyek Strategis Na-
sional (PSN) dengan Badan Geologi Person In Charge (PIC) dalam melaksanakan PSN eksplorasi 
panas bumi oleh pemerintah.

Hingga tahun 2019, pemanfaatan energi panas bumi baru sebesar 2,1 GW atau baru men-
capai 8,9% dari potensi yang ada sebesar 23,9 GW. Salah satu penyebab rendahnya pencapaian 
pemanfaatan panas bumi sebesar 2,1 GW tersebut yaitu permasalahan keekonomian proyek 
yang cukup tinggi dan tingginya risiko eksplorasi.

Khusus untuk rekomendasi minyak dan gas bumi, Badan Geologi diberikan kewenangan 
untuk melakukan survei umum dan penyelidikan informasi sistem petroleum minyak dan gas 
bumi. Kemudian melakukan integrasi data geosain cekungan dan sistem petroleum minyak dan 
gas bumi. Dilanjutkan melakukan assesment sumber daya dan cadangan dan memberikan saran 
kepada daerah yang akan dilelangkan. Keluaran akhir dari kegiatan ini adalah memberikan saran/
rekomendasi kepada Dirjen Migas sebelum mengeluarkan izin survei umum kepada badan usaha.

Selain itu, ada juga hasil penyelidikan berupa pengelolaan air tanah, geologi teknik dan 
geologi lingkungan dan penetapan warisan geologi, dengan keluaran berupa rekomendasi yang 
akan digunakan juga oleh para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Target 
makro yang ingin dicapai dalam sasaran program ini adalah perubahan paradigma pembangu-
nan yang tidak dilakukan hanya secara ekstrakstif yakni dengan mengambil, menambang dan 
menggali namun merubah paradigma pembangunan menjadi konservasi sumber daya alam 
demi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekonomi lokal. Berdasarkan Peraturan Pe-
merintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Ta-
hun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan lindung geologi terdiri atas 
kawasan cagar alam geologi (Keunikan batuan dan fosil, Keunikan bentang alam, dan Keunikan 
proses geologi) dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah (imbuhan air 
tanah dan sempadan mata air). Berkaitan dengan sumber daya air, komitmen Badan Geologi un-
tuk kembali ke tugas dan fungsi utamanya. Melakukan inventarisasi dan pengelolaan air bawah 
tanah pada CAT lintas dengan secara masif direncakan pembangunan sumur pantau di berbagai 
kawasan. Demikian juga beberapa kegiatan sudah terfokus untuk kawasan konservasi, kawasan 
resapan air, kawasan pelestarian ekosistem, cagar budaya atau kawasan lindung.

 

Survei Umum Pemerintah Industri (kontrak)
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Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman 
Bumi, pasal 6 menyebutkan tentang kewenangan Kementerian ESDM (Badan Geologi) untuk mene-
tapkan warisan geologi (geoheritage), yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan geopark. 

Warisan Geologi di Indonesia sebagai dasar konservasi geologi, pengembangan Geopark, 
kebutuhan destinasi pariwisata, dan sebagai acuan tata ruang wilayah, serta mendukung 
pengembangan ekonomi lokal maupun nasional.

Program/
Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi

Target

2020 2021 2022 2023 2024

Badan Geologi

2 Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi dan Layanan Geologi

- Realisasi Rekomendasi Wilayah Kerja Mineral, Batubara dan Gas 
Metana Batubara, Panas Bumi, Minyak dan Gas Bumi (%) 100 100 100 100 100

- Realisasi Rekomendasi Pengelolaan Air Tanah, Geologi Teknik dan 
Geologi Lingkungan dan Penetapan Warisan Geologi (%) 100 100 100 100 100

- Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah (Jiwa) 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Program/
Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi

Target

2020 2021 2022 2023 2024

Pusat Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP)

1 Meningkatnya data dan informasi Sumber Daya dan Cadangan 
Mineral, Batubara dan Panas Bumi

- Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Mineral (Rekomendasi) 10 10 10 10 10

Dalam rangka mencapai sasaran program kedua ini dengan masing-masing indikator se-
bagaimana tersebut di atas, Badan Geologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan, akan 
melakukan beberapa kegiatan antara lain:

Realisasi Rekomendasi Wilayah Kerja Mineral
Untuk rekomendasi wilayah kerja mineral, dilakukan beberapa kegiatan penyelidikan 

keprospekan mineral dalam beberapa tahapan untuk mendapatkan tingkat keyakinan geologi, 
kemudian dievaluasi sebelum dikeluarkan rekomendasi.
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Realisasi Rekomendasi Wilayah Kerja Batubara dan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara
Sama dengan rangkaian kegiatan penyelidikan mineral, untuk rekomendasi wilayah kerja 

batubara dan gas metana batubara, juga dilakukan beberapa kegiatan penyelidikan keprospekan 
batubara dan gas metana batubara dalam beberapa tahapan untuk mendapatkan tingkat keyak-
inan geologi, kemudian dievaluasi sebelum dikeluarkan rekomendasi.

RENCANA JANGKA MENENGAH DAN PANJANG MINERAL LOGAM

2020 2021 2022 2023 2024

Prospeksi Mineral Logam :
• Emas di Kab. Mandailing

Natal
• Logam Mulia di Kab

Minahasa Tenggara
• Logam Mulia Kab Sumbawa 

Barat
• LTJ di Banggai Kepulauan
• Nikel Kab  Halmahera Tengah

Penyelidikan Geofisika : 
• Logam Mulia Pegagan Hilir, 

Kab Dairi

Survey Geokimia Regional 
Bersistem : 
• Lembar Morotai A-1, 

Halmahera,  Provinsi Maluku 
Utara

Prospeksi Mineral Logam :
• LTJ di Kab Sambas (JMG)
• Emas di Kab Sintang (JMG)
• Emas Kab Nunukan (JMG)
• Emas di Kab Minahasa Utara
• Emas Kab Bolaang

Mongondow Timur
• Pasirbesi di Kab Tasikmalaya
• Pasirbesi Kab Sumbawa
• Mangan di Kab Timor Tengah

Utara
• Mangan di Kab Sumbawa
• LTJ di Kab Tapanuli Utara

Penyelidikan Geofisika : 
• Logam Mulia di Kecamatan

Pakkat, Kab Humbang
Hasundutan

Survey Geokimia Regional 
Bersistem : 
• Lembar Morotai A-2, 

Halmahera, Maluku Utara

Prospeksi Mineral Logam :
• LTJ di Kab Mamuju
• Emas Kab Sintang (JMG)
• Emas di Kab Nunukan (JMG)
• Logam Mulia di Kab Pohuwato
• Logam Mulia di Kab Pasaman

Penyelidikan Geofisika : 
• Logam Mulia di Kec Dolok 

Sigompulon, Kab Padang 
Lawas Utara

Survey Geokimia Regional 
Bersistem : 
• Lembar Morotai A-3, 

Halmahera, Provinsi Maluku 
Utara

Prospeksi Mineral Logam :
• Logam Mulia di Kab Lombok 

Barat
• Mangan di Kab Manggarai Barat

• Mangan di Kab Timor Tengah 
Selatan

• Kromit di Kab Barru

• Logam Dasar Kab Bone

Penyelidikan Geofisika : 
• Logam di Kecamatan Sojol, Kab 

Donggala

Survey Geokimia Regional 
Bersistem : 
• Lembar Morotai A-4, Halmahera, 

Provinsi Maluku Utara

Prospeksi Mineral Logam :
• Logam Mulia di Kab Maros

• Logam Mulia di Kab 
Trenggalek

• Logam Mulia di Kab Kebumen

• Logam Mulia di Kab 
Sukabumi

• Emas di Kab Kotawaringin 
Timur

Penyelidikan Geofisika : 
• Logam di Kec Ratatotok, Kab 

Minahasa Tenggara

Survey Geokimia Regional 
Bersistem : 
• Lembar Morotai A-5, 

Halmahera, Provinsi Maluku 
Utara

Program/
Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/
Indikator Lokasi

Target

2020 2021 2022 2023 2024

Pusat Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP)

1 Meningkatnya data dan informasi Sumber Daya dan 
Cadangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi

- Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Batubara 
(Rekomendasi) 10 10 10 10 10

- Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja CBM (Rekomendasi) 1 1 1 1 1

Kegiatan Survei Tinjau
• Bengkulu Utara, Bengkulu
• Balangan Kalsel
• Rokan hilir Riau
Kegiatan Prospeksi
• Pujananng Sulsel
• Enrekang Sulsel
• Kubu Raya Kalbar
• Musi Rawas Sumsel
Kegiatan eksplorasi umum
• Pujananng Sulsel
• Indragiri Hulu Riau
Kegiatan Evaluasi
• Karakterisasi potensi

batubara metalurgi Indonesia
• Evaluasi potensi LTJ dalam

batubara Indonesia
• Karakterisasi batubara untuk

pengembangan UCG di 
Indonesia

• Evaluasi potensi gambut
Kalimantan

• Penyiapan WIUP/WK
• Penyusunan neraca

sumberdaya batubara, 
gambut dan GMB

2020 2021 2022 2023 2024

Kegiatan Survei Tinjau
• Barito Utara Kalteng
• Kutai Barat Kalm
• Kotabaru Kalsel
• Paser Kalm
Kegiatan Prospeksi
• Batumandi Balangan Kalsel
• Batapah Kapuas kalteng
• Rokan hilir Riau
Kegiatan eksplorasi umum
• Mekarsari Batanghari Jambi
• Indragiri Hulu Riau
• Babatoman Muba Sumsel
Kegiatan pengeboran dalam
• Sungai Santan Kutai Timur Kalm
• Sido Makmur Kutai Kartanegara

Kalm
Kegiatan Evaluasi
• Karakterisasi batubara untuk

mendukung hilirisasi
batubara(metalurgi, UCG, PNT)

• Evaluasi potensi LTJ dalam
batubara dan abu batubara
Kalimantan - model
keterdapatan

• Studi potensi batubara
perbatasan

• Evaluasi, digitalisasi dan
permodelan batubara cek
Sumsel

• Penyiapan WIUP
• Penyusunan neraca
• Publikasi potensi GMB

Kegiatan Survei Tinjau
• Muarabungo Jambi
• Hulu Sungai Utara Kalsel
• Barito Timur Kalteng
• Kapuas Hulu Kalbar
Kegiatan Prospeksi
• Gunung Timang Barito Utara 

Kalteng
• Muara Uya Tabalong Kalsel
• Paser Kalm
Kegiatan eksplorasi umum
• Batumandi Balangan Kalsel
• Batapah Kapuas Kalteng
Kegiatan pengeboran dalam
• Musi Rawas Sumsel
• Babatoman, Sumsel
Kegiatan Evaluasi
§ Evaluasi potensi gas rawa dalam 

cekungan Gambut Jambi
• Karakterisasi batubara untuk

mendukung hilirisasi
batubara(metalurgi, UCG, PNT)

• Evaluasi potensi LTJ dalam
batubara dan abu batubara
Kalimantan - model
keterdapatan

• Studi potensi batubara
perbatasan

• Penyiapan WIUP
• Evaluasi, digitalisasi dan

permodelan batubara cek Kutai
• Penyusunan neraca
• Publikasi potensi batubara

metalurgi

Kegiatan Survei Tinjau
• Sintang Kalbar (gambut)
• Kutai barat Kalm
• Kotabaru Kalsel
• Musi Banyuasin Sumsel
Kegiatan Prospeksi
• Sintang Kalbar
• Kapuas Hulu Kalbar
• Tantan Tabalong Kalsel
• Indragiri Hulu Riau
Kegiatan eksplorasi umum
• Muara Uya Tabalong Kalsel
• Gunung Timah Barito Utara 

Kalteng
Kegiatan pengeboran dalam
• Long Lees Kutai Timur Kalm
• Muara Haloq Kutai Timur Kalm
Kegiatan Evaluasi
§ Evaluasi potensi gas rawa dalam 

cekungan Gambut Kalbar
• Karakterisasi batubara untuk

mendukung hilirisasi
batubara(metalurgi, UCG, PNT)

• Evaluasi potensi LTJ dalam
batubara dan abu batubara
Indonesia – metoda ekstraksi

• Studi potensi batubara
perbatasan

• Penyiapan WIUP
• Evaluasi, digitalisasi &

permodelan batubara cek Kutai
lanjutan

• Penyusunan neraca
• Publikasi potensi UCG

Kegiatan Survei Tinjau
• Tanjung Palas Bulungan Kalut
• Lahat Sumsel
• Ketapang Kalbar
• Muaro Jambi, Jambi
Kegiatan Prospeksi
• Kotabaru Kalsel
• Jampong Kutai Barat Kalm
• Pujon Kalteng
Kegiatan eksplorasi umum
• Tantan Tabalong Kalsel
• Indragiri Hulu Riau
Kegiatan Pengeboran dalam
• Muara Uya Tabalong Kalsel
• Gunung Timang, Barito Utara 

Kalteng
Kegiatan Evaluasi
• Evaluasi potensi gas rawa dalam 

cekungan Riau
• Karakterisasi batubara untuk

mendukung hilirisasi
batubara(metalurgi, UCG, PNT)

• Evaluasi potensi LTJ dalam
batubara dan abu batubara
Indonesia – metoda ekstraksi

• Studi potensi batubara
perbatasan

• Penyiapan WIUP
• Evaluasi, digitalisasi dan

permodelan batubara cek
Barito

• Penyusunan neraca
• Publikasi potensi REE dalam

batubara

RENCANA JANGKA MENENGAH KEGIATAN BATUBARA DAN GAS METANA BATUBARA
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Realisasi Rekomendasi Wilayah Kerja Panas bumi
Untuk rekomendasi wilayah kerja panas bumi, tidak hanya target kuantitatif saja yang in-

gin dicapai, tapi kualitas dari rekomendasinya terus ditingkatkan. Upaya yang sudah dan akan 
terus dilakukan adalah dengan melakukan penyelidikan secara masif untuk meningkatkan kual-
itas data melalui penambahan data 3-G (geologi, geokimia dan geofisika) serta pengeboran lan-
daian suhu.

Program/
Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/
Indikator Lokasi

Target

2020 2021 2022 2023 2024

Pusat Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP)

1 Meningkatnya data dan informasi Sumber Daya dan 
Cadangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi

- Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi 
(Rekomendasi) 4 4 4 4 4

2020 2021 2022 2023 2024

Survei Pendahuluan :
• Kab. Kerinci, Jambi
• Kab. Aceh Tengah, Aceh
• Kab. Nganjuk, Jawa

Timur

Survei Rinci :
• Kab. Limapuluh Koto, 

Sumatera Barat
• Kab. Garut, Jawa Barat
• Kab. Nagekeo, Nusa 

Tenggara Timur
• Kab. Bogor, Jawa Barat
• Kab. Manggarai , Nusa 

Tenggara Timur
• Kab. Pasaman Barat, 

Sumatera Barat
• Kota Tidore Kepulauan, 

Maluku Utara

Survei Pendahuluan :
• Kab. Luwu Utara, 

Sulawesi Selatan
• Kab. Seram Timur, 

Provinsi Maluku
• Kab. Buol, Sulawesi 

Tengah

Survei Rinci :
• Kab. Gowa, Sulawesi 

Selatan
• Kab. Kerinci, Jambi
• Kab. Aceh Tengah, 

Provinsi Aceh
• Kab.  Alor, Nusa Tenggara 

Timur
• Kab. Limapuluh Koto, 

Sumatera Barat
• Kab. Nagekeo, Nusa 

Tenggara Timur
• Kab. Buol, Sulawesi 

Tengah

Survei Pendahuluan :
• Kab. Aceh Tengah, Aceh
• Kab. Kep. Sangihe, 

Sulawesi Utara

Akusisi Data 3-G  :
• Gn. Ciremai, Kab. 

Kuningan, Jawa Barat 
• Bora – Pulu, Kab. Sigi, 

Sulawesi Tengah
• Gn. Endut, Kab. Lebak, 

Banten
• Gn. Tampomas,Kab. 

Sumedang, Jawa Barat  
• Sembalun, Kab. Lombok 

Timur, Nusa Tenggara 
Barat   

• Guci, Kab. Tegal, Jawa
Tengah

• Sipoholon, Kab. Tapanuli
Utara, Sumatera Utara

• Marana, Kab. Donggala, 
Sulawesi Tengah

Survei Pendahuluan :
• Kab. Nagekeo, NTT
• Kab. Lima puluh Koto , 

Sumatera Barat.
Survei Rinci : 
• Kab. Buol, Sulawesi 

Tengah
• Kab. Pinrang, Sulawesi 

Selatan
• Kab. Pidie, Aceh
• Kab. Cilacap, Jawa

Tengah
• Kab. Pacitan, Jawa Timur
• Kab. Lembata, Nusa 

Tenggara Timur
Akusisi Data 3-G :
• Cisolok-Cisukarame, Kab. 

Sukabumi, Jawa Barat
• Jailolo, Kab. Halmahera 

Barat, Maluku Utara
• Biuang,Kab. Tanatoraja, 

Sulawesi Selatan
• Nage, Kabupaten Ngada, 

NTT

Survei Pendahuluan :
• Kab. Sigi, Sulawesi 

Tengah
• Kab. Bener Meriah, Aceh

Akusisi Data 3-G  :
• Lokop, Kab. Aceh Timur, 

Aceh 
• Limbong, Kab. Luwu

Utara, Sulawesi Selatan
• Maritaing, Kab. Alor, 

Nusa Tenggara Timur 
• Gn. Batur, Kab.  Bangli, 

Bali  
• Gn. Galunggung, Kab. 

Tasikmalaya, Jawa Barat   
• Gn. Papandayan, Kab. 

Garut dan Bandung, 
Jawa Barat  

• Banda Baru, Kab. Maluku 
Tengah, Maluku   

• Sajau, Kab. Bulungan, 
Kalimantan Utara

RENCANA JANGKA MENENGAH KEGIATAN PANAS BUMI

Realisasi Rekomendasi Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 
Penurunan jumlah produksi migas saat ini sebagai akibat dari minimnya jumlah temuan. 

Salah satu kendala didalam eksplorasi migas di daerah tutupan vulkanik (yang notabene banyak 
di Indonesia) adalah tidak optimalnya metode seismik untuk mencitrakan bawah permukaan di 
daerah tersebut. Metode Passive Seismic Tomography dikenal sebagai salah satu metode yang 
dapat menembus  lapisan vulkanik klastik. Badan Geologi telah mengaplikasikan metode ini di-
integrasikan dengan beberapa metode geofisika yang lain di daerah Pegunungan Selatan Jatim 
(2017) dan Cekungan Banyumas (2018) dengan hasil yang cukup baik, yang bisa memberikan 
pandangan baru pada konsep eksplorasi migas di daerah tersebut.

Untuk mendapatkan rekomendasi wilayah kerja migas, dilakukan interpretasi geologi 
bawah permukaan berdasarkan integrasi data PST, gravity, magnetik, MT, struktur dan stratigrafi. 
Data-data tersebut digunakan untuk penyusunan konsep petroleum system di daerah tersebut.
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Realisasi Rekomendasi Pengelolaan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan 
Kondisi tektonik di Indonesia selain menimbulkan dampak negatif seperti potensi ben-

cana, namun juga menimbulkan dampak positif seperti terbentuknya berbagai keragaman dan 
keunikan geologi, seperti bentuk permukaan bumi (bentang alam), batuan dan fosil serta struk-
tur geologi yang proses pembentukan dan keterdapatannya hanya ada Indonesia.

Keragaman dan keunikan geologi ini memberikan nilai tersendiri dan memberikan man-
faat sekaligus menjadi modal dasar pembangunan nasional, namun keberadaan obyek geologi 
tersebut tampak mengalami ancaman kerusakan dan atau punahnya terhadap berbagai batuan 
yang memiliki nilai geologi yang tinggi karena pengambilan yang dilakukan secara tidak beratur-
an. Keberadaan keragaman dan keunikan geologi ini perlu dilestarikan dan dilindungi sehingga 
tidak terjadi kerusakan dan kepunahan di masa datang.

Perkembangan pembangunan saat ini 
yang cukup pesat di beberapa wilayah Indone-
sia dan sebagian besar belum mempertimbang-
kan daya dukung lahan berdasarkan kondisi 
dan kendala geologi tekniknya seperti potensi 
likuefaksi, kondisi tanah lunak, dan kejadian 
penurunan muka tanah.

Dari 41 CAT lintas provinsi dan lintas neg-
ara menjadi kewenangan Pemerintan Pusat, 
baru terdapat 1 balai teknis, yaitu Balai Konser-

Program/
Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi

Target

2020 2021 2022 2023 2024

Pusat Survei Geologi (PSG)

1 Meningkatnya Pemanfaatan hasil survei dan pelayanan geologi

- Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Miyak dan Gas Bumi (Rekomendasi) 4 4 4 4 4

2020 2021 2022 2023 2024

G&G Study Kalimantan Timur (KKP 

RWK MNK Central Sumatra I   

RWK Migas West Madura   

RWK Migas Banjarnegara 

RWK Migas Buton - Muna   

G&G Pembuang  

Akuisisi FTG & Seismik 2D Boka

(KKP Pertamina)

Akuisisi Seismik 2D Offshore 
Selayar (KKP Pertamina)

G&G Study Central Sumatera 
Basin (KKP Pertamina) 

Pertamina) 

Area Studi Bersama Ditjen Migas  
(Offshore NW Aceh, Offshore SW 
Aceh, Serunai, Arakundo, Rupat, 
Barakuda, West Palmerah, 
Rangkas, Arjuna, Deep Water 
East Java, Bali Strait , Maratua 
Ii, Bose, Ogar, Mamberamo)  

KEGIATAN STRATEGIS BIDANG SUMBER DAYA MIGAS PSG 2020 - 2024

RWK Cekungan Sumatera Utara

RWK Cekungan Sengkang

RWK Offshore Bengara - Sebatik    

RWK Offshore Bengkalis  
®Akuisisi STeP  High Resolution   

Analysis dan Studi G&G   
Cekungan Lengguru (naikere)

®Akuisisi STeP  High Resolution 
Analysis dan Studi G&G   
Cekungan Sibolga

Akuisisi Seismik 2D Onshore 
Naikere

Akuisisi Seismik 2D Onshore Atsy 

RWK Migas Taliabu,   

RWK Migas Savu - Rote,  -

RWK Offshore Flores Utara

RWK Onshore Teer River
® Akuisisi STeP High Resolution  

Analysis dan Studi G&G Cekungan    
Sumatera Utara

®  Akuisisi STeP High Resolution   
Analysis dan Studi G&G Cekungan  
Sengkang

Akuisisi Seismik 2D Offshore  
Bengara - Sebatik 

Akuisisi Seismik 2D Offshore Bengkalis  

Akuisisi Passive Seismic  
Tomography Cekungan Sengkang 

RWK MIGAS PEMBUANG

RWK MNK Central Sumatera II

RWK Boka

RWK Offshore Selayar Area

Studi G&G Bali - Lombok Utara   

Studi G&G North Sumbawa     

®Akuisisi STeP  High Resolution 
Analysis Onshore South Oksibil     

®Akuisisi STeP  High Resolution 
Analysis Offshore Anambas      

RWK Bali - Lombok Utara  

RWK North Sumbawa   

RWK Onshore South Oksibil   

RWK Offshore Anambas 

Studi G&G Migas Taliabu    

Studi G&G Migas Savu -Rote     -

®Akuisisi STeP   High Resolution  
Analysis Offshore Flores Utara 

®Akuisisi STeP  High Resolution    
Analysis Onshore Teer River 

®Akuisisi STeP  High Resolution    
Analysis Onshore Teer River 
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Program/
Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi

Target

2020 2021 2022 2023 2024

Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL)

1 Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi dan Layanan Air tanah 
dan Geologi Lingkungan

- Penelitian, Penyelidikan, Perekayasaan dan Pelayanan Air Tanah, 
Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan (Rekomendasi) 3 14 3 3 3

• Evaluasi Kawasan 

Cagar Alam

Geologi Sabang, 

Aceh

• Evaluasi Kawasan 

Bentang Alam

Karst Meratus-

Kotabaru, Kalsel

• Evaluasi Kawasan 

Bentang Alam

Karst Biak Numfor, 

Papua

• Evaluasi Kawasan 

Resapan Malang, 

Jawa Timur

2020 2021 2022 2023 2024

• Evaluasi Kawasan 

Cagar Alam Geologi

Kab. Lebong, 

Bengkulu

• Evaluasi Kawasan 

Cagar Alam Geologi

Nias, Sumatera 

Utara

• Evaluasi Kawasan 

Bentang Alam Karst 

Aceh Besar, Aceh

• Evaluasi Kawasan 

Resapan Minahasa, 

Sulawesi Utara

• Evaluasi Kawasan 

Cagar Alam Geologi

Kab. Sintang, 

Kalimantan Barat

• Evaluasi Kawasan 

Cagar Alam Geologi

Toraja, Sulawesi 

Selatan

• Evaluasi Kawasan 

Bentang Alam Karst 

Banyuwangi, Jawa

Timur

• Evaluasi Kawasan 

Resapan Pagar Alam, 

Sumatera Selatan

• Evaluasi Kawasan 

Cagar Alam

Geologi Sentani, 

Papua

• Evaluasi Kawasan 

Cagar Alam

Geologi Merauke, 

Papua

• Evaluasi Kawasan 

Bentang Alam

Karst Raja Ampat, 

Papua Barat

• Evaluasi Kawasan 

Resapan Ambon, 

Maluku

• Evaluasi Kawasan 

Cagar Alam

Geologi Kab. Sabu 

Raijua, NTT

• Evaluasi Kawasan 

Bentang Alam

Karst (KBAK) 

Padang Panjang, 

Sumatera Barat

• Evaluasi KBAK 

Trenggalek-

Tulungagung

• Evaluasi KBAK 

Maros Pangkep

ROAD MAP PELAYANAN GEOLOGI LINGKUNGAN UNTUK PENETAPAN KAWASAN LINDUNG GEOLOGI

Penyelidikan Potensi 
Likuefaksi:
• Jember, Jawa Timur

Penyelidikan Tanah 
Lunak : 
• Surabaya, Jawa Timur

Penyelidikan Penurunan 
Muka Tanah : 
• Pekalongan, Jawa 

Tengah
Pembangunan 2 (dua) 
patok ukur penurunan 
tanah (masing2 
kedalaman 100 m)

2020 2021 2022 2023 2024

Penyelidikan Potensi 
Likuefaksi:
• Cilacap, Jawa Tengah
• Kebumen, Jawa Tengah
• Serang, Banten

Penyelidikan Tanah 
Lunak : 
• Brebes, Jawa Tengah
• Pemalang, Jawa Tengah

Penyelidikan Penurunan 
Muka Tanah : 
• Pembangunan 1 buah 

ekstensiometer 
kedalaman 150 m di 
Bandung, Jawa Barat

• Monitoring penurunan 
muka tanah 
Pekalongan, Semarang, 
Demak

Penyelidikan Potensi 
Likuefaksi:
• Aceh
• Sumatera Utara
• Sumatera Barat

Penyelidikan Tanah Lunak
: 
• Sidoarjo, Jawa Timur
• Nganjuk, Jawa Timur

Penyelidikan Penurunan 
Muka Tanah : 
• Pembangunan 2 buah 

ekstensiometer 
kedalaman @150 m di 
Semarang, Jawa Tengah

• Monitoring penurunan 
muka tanah Pekalongan, 
Semarang, Demak, 
Bandung

Penyelidikan Potensi 
Likuefaksi:
• Bengkulu
• Jambi
• Lampung

Penyelidikan Tanah Lunak : 
• Serang, Banten
• Tangerang, Banten

Penyelidikan Penurunan 
Muka Tanah : 
• Pembangunan 2 buah 

ekstensiometer 
kedalaman @150 m di 
Pekalongan, Jawa Tengah

• Monitoring penurunan 
muka tanah Pekalongan, 
Semarang, Demak, 
Bandung

Penyelidikan Potensi 
Likuefaksi:
• Sulawesi Tengah
• Gorontalo

Penyelidikan Tanah Lunak : 
• Banjarmasin, Kalimantan 

Selatan
• Ponanak, Kalimantan 

Barat

Penyelidikan Penurunan 
Muka Tanah : 
• Pembangunan 2 buah 

ekstensiometer 
kedalaman @150 m di 
Demak, Jawa Tengah

• Monitoring penurunan 
muka tanah Pekalongan, 
Semarang, Demak, 
Bandung

RENCANA JANGKA MENENGAH KEGIATAN PENYELIDIKAN GEOLOGI TEKNIK

vasi Air Tanah di Jakarta untuk menangani CAT Jakarta. Padahal selain CAT Jakarta, beberapa CAT 
juga sudah mengalami degradasi air tanah, bahkan sampai level kritis-rusak, yaitu CAT Serang-Tan-
gerang, CAT Palangkaraya-Banjarmasin, dan CAT Ngawi-Ponorogo. Selain itu terdaapt juga CAT 
yang mengalami tekanan penggunaan air tanah yang luar biasa akhir-akhir ini, yaitu CAT Metro-Ko-
tabumi dan CAT Jambi-Dumai.
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A.Penyelidikan Air 
Tanah

1.Updang Peta Zona 
Konservasi air tanah 
(2):   CAT Ngawi-
Ponorogo dan CAT 
Serang-Tangerang

2. Pembangunan Sumur 
Pantau 12 k

3. Kajian kerentanan Air
Tanah Sub-DAS Cita-
rum (2): SubDAS  Ci-
widey dan  SubDAS
Cisare

2020 2021 2022 2023 2024

A.Penyelidikan Air 
Tanah

1.Updang Peta Konservasi 
air tanah (2): CAT Metro-
Kotabumi dan CAT Jambi-
Dumai

2. Pembangunan Sumur 
Pantau 200 k

3. Evaluasi Batas CAT (2):
Pulau Jawa-Bali dan Pu-
lau Sumatera

4. Kajian kerentanan Air
Tanah Sub-DAS Citarum 
(2): SubDAS Citarik & 
SubDAS Cikeruh

A.Penyelidikan Air 
Tanah

1.Updang Peta Zona 
Konservasi air tanah (2): 
CAT Tegal-Brebes dan CAT 
Wonosari

2. Pembangunan Sumur 
Pantau 150 k

3. Evaluasi Batas CAT (2): 
Pulau Kalimantan dan
Pulau Sulawesi

4. Kajian kerentanan Air
Tanah Sub-DAS Citarum
(2): SUbDAS Cisokan
dan SubDAS Cibalagung

A.Penyelidikan Air 
Tanah

1.Updang Peta Zona 
Konservasi air tanah (2): 
CAT Palangkaraya-
Banjarmasin, dan CAT 
Pekanbaru

2. Pembangunan Sumur 
Pantau 150 k

3. Evaluasi Batas CAT (2):
NTB  dan NTT 

4. Kajian kerentanan Air
Tanah Sub-DAS Citarum
(2): SubDAS Cikundul dan 
SubDAS Cibeet

A.Penyelidikan Air 
Tanah

1.Updang Peta Zona 
Konservasi air tanah (3):  
CAT Randublatung, CAT 
Sidareja, dan CAT 
Lubuklinggau-Muaraenim

2. Pembangunan Sumur 
Pantau 150 k

3. Evaluasi Batas CAT:
Maluku dan Maluku
Utara 

4. Kajian kerentanan Air
Tanah Sub-DAS Citarum
(2): SubDAS Cikao dan 
SubDAS Jaluhur

RENCANA JANGKA MENENGAH KEGIATAN PENYELIDIKAN AIR TANAH

1. Penerbitan Rekomen-
dasi Teknik utk Izin Air
Tanah : 1000 dok/thn

ATLAS Air Tanah Indo-

Konservasi Air Tanah

2021 2022 2023

B. Pelayanan Air Tanah

1. Penerbitan RekTek Air
Tanah: 1000 dok/thn

2. Pembinaan & Penga-
wasan Air Tanah (1): 
Pulau Jawa

3. Pembangunan fisik Ba-
lai Konservasi Air Tanah
di Madiun, Jam 

4. Pembangunan  Ground-
water Monitoring Cen-
ter: PATGTL,

5. Pengadaan Lahan Balai
Konservasi di Banjarba-
ru, Kalsel

6. Recruitment SDM Balai 
Madiun, Jawa Timur

7. Pengadaan Mesin bor 
(Truck Mounted): 1 unit

B. Pelayanan Air Tanah

1.  Penerbitan RekTek Air 
Tanah : 1000 dok/thn
2. Pembinaan & Pengawa-

san Air Tanah (1): Pulau 
Sumatera

3. Furnituring  dan Peres-
mian Balai Konservasi Air
Tanah di Madiun, Jam 

4. Launching Groundwater 
Monitoring Center: 
PATGTL

5. DED Balai Konservasi di 
Banjarbaru, Kalsel

6. Operasional Balai 
Madiun, Jam

7. Pengadaan mesin bor
(truck mounted): 1 unit

B. Pelayanan Air Tanah

1.Penerbitan RekTek Air 
Tanah : 1000 dok/thn

2. Pembinaan & Pengawa-
san Air Tanah (2): Pulau 
Kalimantan dan Pulau
Sulawesi

3. Pembangunan  Fisik Balai 
konservasi Air Tanah di 
Banjarbaru, Kalsel

4. Pengadaan lahan Balai 
Konservasi di Lampung

5. Recruitment SDM Balai 
Madiun, Jawa Timur

B. Pelayanan Air
Tanah

2. Penyusunan Buku 
Profil Air Tanah dan

nesia
3. Detail Engineering 

Design (DED) Balai 

(1): Madiun, Jawa
Timur

4. DED Groundwater
Monitoring Center: 
PATGTL, Bandung

5. Pengadaan ICP-OES
(lab air)

2020 2024

B. Pelayanan Air Tanah

1. Penerbitan RekTek Air
Tanah : 1000 dok/thn

2. Pembinaan & Pengawa-
san Air Tanah (3): Pulau
Bali, NTT,  dan NTB

3. Furnituring dan Peres-
mian Balai Konservasi 
Air Tanah di Banjarbaru
, Kalsel

4. DED Balai Konservasi Air 
Tanah di Lampung

5. Pengadaan lahan Balai 
konservasi AT di Jambi

6. Operasional Balai  
Konservasi Air Tanah di 
Banjarbaru, Kalsel 

RENCANA JANGKA MENENGAH KEGIATAN PELAYANAN AIR TANAH

2020 2021 2022 2023 2024

Penyelidikan
q Pemantauan kualitas

dan kuantitas air tanah
q Pemantauan perubahan

muka tanah
q Penyusunan updating 

peta zona konservasi
air tanah

q Pembuatan sumur
pantau

q Pengembangan indeks
ketahanan/konservasi
air tanah

Pelayanan

q Pelayanan rekomendasi
teknis pengusahaan air 
tanah

q Renovasi ruang
pelayanan publik
konservasi air tanah

q Penerapan, 
pengawasan dan 
evaluasi e-rektek dan 
database air tanah

Lokasi : DKI Jakarta, 
Provinsi Jawa Barat, dan 
Provinsi Banten

Penyelidikan

q Pemantauan kualitas
dan kuantitas air tanah

q Pemantauan perubahan
muka tanah

q Penyusunan updating 
peta zona konservasi
air tanah

q Pembuatan sumur
pantau dan 
extensometer

Pelayanan

q Pelayanan rekomendasi
teknis pengusahaan air 
tanah

q Renovasi ruang
pelayanan publik
konservasi air tanah

q Penerapan, 
pengawasan dan 
evaluasi e-rektek dan 
database air tanah

Lokasi : DKI Jakarta, 
Provinsi Jawa Barat, dan 
Provinsi Banten

Penyelidikan

q Pemantauan kualitas
dan kuantitas air tanah

q Pemantauan perubahan
muka tanah

q Penyusunan updating 
peta zona konservasi
air tanah

q Pembuatan sumur
pantau dan 
extensometer

Pelayanan

q Pelayanan rekomendasi
teknis pengusahaan air 
tanah

q Penerapan, 
pengawasan dan 
evaluasi e-rektek dan 
database air tanah

Lokasi : DKI Jakarta, 
Provinsi Jawa Barat, dan 
Provinsi Banten

Penyelidikan

q Pemantauan kualitas
dan kuantitas air tanah

q Pemantauan perubahan
muka tanah

q Penyusunan updating 
peta zona konservasi
air tanah

q Pembuatan sumur
pantau dan 
extensometer

Pelayanan

q Pelayanan rekomendasi
teknis pengusahaan air 
tanah

q Penerapan, 
pengawasan dan 
evaluasi e-rektek dan 
database air tanah

Lokasi : DKI Jakarta, 
Provinsi Jawa Barat, dan 
Provinsi Banten

Penyelidikan

q Pemantauan kualitas
dan kuantitas air tanah

q Pemantauan perubahan
muka tanah

q Penyusunan updating 
peta zona konservasi
air tanah

q Pembuatan sumur
pantau dan 
extensometer

Pelayanan

q Pelayanan rekomendasi
teknis pengusahaan air 
tanah

q Penerapan, 
pengawasan dan 
evaluasi e-rektek dan 
database air tanah

Lokasi : DKI Jakarta, 
Provinsi Jawa Barat, dan 
Provinsi Banten

PENYELIDIKAN DAN PELAYANAN
KONSERVASI AIR TANAH CAT JAKARTA DAN SERANG-TANGERANG
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Realisasi Penetapan Warisan Geologi 
Tata kelola pengembangan geopark bertujuan untuk mewujudkan pelestarian warisan 

geologi (geoheritage), keanekaragaman hayati (biodiversity), dan keragaman budaya (cultural 
diversity), yang dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pe-
mangku kepentingan melalui 3 (tiga) pilar meliputi upaya upaya konservasi, edukasi dan pemba-
ngunan perekonomian bagi masyarakar secara berkelanjutan.

Badan Geologi diberikan kewenangan untuk menetapkan warisan geologi (geoheritage), 
yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan geopark. Pengembangan warisan geologi 
digunakan untuk mendukung pengembangan geopark dan destinasi wisata, dilakukan melalui 
tahapan identifikasi, verifikasi dan penetapan warisan geologi.

Program/
Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi

Target

2020 2021 2022 2023 2024

Pusat Survei Geologi (PSG)

1 Meningkatnya Pemanfaatan hasil survei dan pelayanan geologi

- Layanan Pusat Informasi Geopark/Geologi (unit) 2 2 2 2 2

- Penetapan Geoheritage (Wilayah) 0 4 4 4 4

Road Map Pengembangan Warisan Geologi untuk Mendukung Pengembangan Geopark dan 
Destinasi Pariwisata dan Layanan Informasi Kegeologian Terpadu

2020 2021 2022 2023 2024

Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang

Idenfikasi Warisan Geologi:
Tondano dan Pangandaran
Verifikasi Warisan Geologi
DIY, Kalsel, NTT dan  
Banjarnegara
Penetapan Warisan Geologi
Pandeglang, Sumbar
Pengembangan Geopark
Penyusunan Rpermen Penetapan 
Geopark beserta  Petunjuk teknis 
pendukungnya
Pengisian Pusat Informasi 
Geologi
Natuna (Geopark Natuna); 
Pangkajene (Geopark Maros –
Pangkep)

Idenfikasi Warisan Geologi:
Lampung, Matano, Gorontalo, 
Halmahera Timur
Verifikasi Warisan Geologi
Tondano, Pangandaran, 
Banyuwangi
Penetapan Warisan Geologi
DIY, Kalsel, NTT dan  
Banjarnegara
Pengembangan Geopark
Verifikasi dokumen dua aspiring 
geopark yang telah memenuhi 
syarat
Pengisian Pusat Informasi 
Geologi
Sumbar dan Kalsel

Verifikasi Warisan Geologi
Sangkulirang-Mangkalihat, 
Gorontalo, Bromo-Tengger-
Semeru
Penetapan Warisan Geologi
Tondano, Pangandaran, 
Banyuwangi
Pengembangan Geopark
•Verifikasi dokumen dua aspiring 
geopark yang telah memenuhi 
syarat
•Verifikasi Lapangan dua aspiring 
geopark yang telah memenuhi 
syarat
•Penetapan Geopark
Pengisian Pusat Informasi 
Geologi
Tambora , Banyuwangi

Verifikasi Warisan Geologi
Matano, Lampung
Penetapan Warisan Geologi
Sangkulirang-Mangkalihat, 
Gorontalo, Bromo-Tengger-
Semeru
Pengembangan Geopark
•Verifikasi dokumen dua aspiring 
geopark yang telah memenuhi 
syarat
•Verifikasi Lapangan dua aspiring 
geopark yang telah memenuhi 
syarat
•Penetapan Geopark
Pengisian Pusat Informasi 
Geologi
Tiga daerah yang memenuhi 
syarat

Verifikasi Warisan Geologi
Bumiayu
Penetapan Warisan Geologi
Matano, Lampung
Pengembangan Geopark
•Verifikasi dokumen dua aspiring 
geopark yang telah memenuhi 
syarat
•Verifikasi Lapangan dua aspiring 
geopark yang telah memenuhi 
syarat
•Penetapan Geopark
Pengisian Pusat Informasi 
Geologi
ga daerah yang memenuhi 
syarat

Sasaran Strategis 3. Data dan Peta Geologi Yang Berkualitas
Persentase Penyelesaian Pemetaan Geologi 

Penelitian dan penyelidikan dan eksplorasi yang dilakukan oleh Badan Geologi, berpedoman 
pada kaidah dan standarisasi yang sudah disepakati dan ditetapkan dalam Standar Nasional 
Indonesia. Hasil akhir dari sebagian besar kegiatan tersebut adalah berupa peta bersistem dan 
juga peta tematik. 

Peta Geologi hasil penelitian dan penyelidikan juga memberikan identifikasi berbagai 
potensi dan ancaman bahaya bagi pembangunan seperti lokasi bendungan, kawasan pemukiman, 
potensi energi, pemanfaatan lahan sebagai tempat bertumpunya bangunan-bangunan berat. 
Berkaitan dengan sumber daya air, geologi menentukan air permukaan, air tanah, air bawah 
tanah, pola aliran air sungai, daerah aliran sungai (DAS), akuifer, kawasan resapan, daur hidrologi, 
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struktur geologi permukaan dan bawah permukaan. Geologi juga terkait erat dengan penentuan 
ruang terbuka yang kemudian dapat berfungsi sebagai kawasan konservasi, kawasan resapan air, 
kawasan pelestarian ekosistem, cagar budaya atau kawasan lindung. 

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian targer pemetaan geologi untuk kurun 
waktu 5 (lima) tahun kedepan, didasarkan pada realiasi pemetaan geologi bersistem dan bertema, 
serta pemetaan kawasan rawan bencana geologi. Target awal di tahun 2020 adalah sebanyak 12 
peta dan ditargetnya sebanyak 110 peta sampai dengan akhir tahun 2024. Beberapa terobosan 
yang sudah dan akan terus dilakukan adalah menyelesaikan peta bersistem skala 1:50.000 secara 
masif dilakukan oleh Badan Geologi dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi yang tersebar 
di wilayah Indonesia.

Roadmap Akselerasi Pemetaan Geologi Skala 1:50.000 
melalui Program Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi

No 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 2045

1 Mandiri
• Total:  8 lbr
Kolaborasi
• Total: 14 lbr

Kolaborasi
• Total:     

50 lbr

Kolaborasi
• Total:     

75 lbr

Kolaborasi
• Total:     

100 lbr

Kolaborasi
• Total:     

150 lbr

Kolaborasi
• Total:     165 lbr/tahun

2 Perguruan
Tinggi (3 PT):
• UNPAD
• UNDIP
• UNSOED

2021 (10 PT) : UNPAD, UNDIP, UNSOED, UGM, UPN, UTNY, ISTA, UNPAK, ITATS, UNHAS
2022 (15 PT) : UNPAD, UNDIP, UNSOED, UGM, UPN, UTNY, ISTA, UNPAK, ITATS, UNHAS, UNIKARTA, UMUL, UNSRI, 
UNSYIAH, UNG
2023–2024 (33 PT) survei pemetaan dan metode lelang
2025–2045 (Pemda & Swasta) metode lelang

3 Lokasi
• Ciletuh dsk
• Semarang 

dsk
• Purbalingga

dsk

UNPAD : Ciletuh – Pangandaran – Cirebon
UNDIP : Semarang – Pantura (Jateng)
UNSOED : Purbalingga – Purwokerto – Tegal
UGM, UPN, UTNY, ISTA : Yogyakarta – Pacitan
UNPAK : Bogor dsk
ITATS : Surabaya dsk
UNHAS : Makassar – Maros

UNIKARTA & UMUL : Daerah Pengembangan Ibu Kota Negara (IKN)
UNSRI : Palembang dsk
UNJA : Jambi dsk
UNSYIAH : Aceh dsk
UNG : Gorontalo dsk
Lokasi-lokasi yg belum tersedia datanya di Perguruan Tinggi, akan
dilakukan survei pemetaan dan dilelangkan

Selain target pemetaan bersistem, juga ada beberapa peta tematik seperti peta patahan 
aktif skala 1:1.000.000, yang akan digunakan memberikan petunjuk keberadaan patahan aktif 
di wilayah Nasional , nama patahan dan perkiraan potensi bencana gempa bumi berdasarkan 
sejarah kekuatan gempa bumi dan intensitasnya. Sebagai dasar kewaspadaan terhadap bahaya 
gempa bumi tingkat Nasional.

Pemutakhiran Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara dan Panas bumi
Data neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara (minerba) digunakan oleh 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya dalam membuat 
kebijakan di sektor energi dan mineral, sehingga dalam kegiatan pemutakhiran neraca sumber 
daya dan cadangan diperlukan keakuratan data yang telah terverifikasi.

Sumber data pada neraca sumber daya dan cadangan merupakan data primer berupa 
laporan hasil kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara 
dan Panas Bumi (PSDMBP) dan juga berasal dari data sekunder berupa laporan hasil Rencana 
Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian 
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam dokumen RPJMN dan Renstra KESDM 2020-2024, tersebut ada 5 (lima) paket data 
yang ditargetkan, meliputi 5 (lima) komoditi yaitu data sumber daya dan cadangan mineral log-



38 39Renstra Badan Geologi 2020 - 2024 Renstra Badan Geologi 2020 - 2024 

am, mineral non logam, batubara, gas metana batubara dan panas bumi. Sehingga capain akhir 
yang diharapkan adalah berupa peningkatan kualitas data dari masing-masing komoditi.

Sasaran Program 4. Menigkatkan Kepuasan Layanan Geologi 
Nilai Kepuasan Layanan Badan Geologi

Dalam rangka mengukur kualitas layanan oleh Badan Geologi dari para penerima manfaat, 
maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Nilai Kepuasan 
Layanan Badan Geologi. Hal ini dapat diselaraskan dengan gerakan reformasi birokrasi dengan 
tujuan untuk membangun kepercayaan publik yang lebih baik terhadap kinerja Badan Geolo-
gi. Beberapa upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, diantaranya dengan 
penetapan standar-standar pelayanan yang optimal, guna mengukur sejauh mana kualitas pe-
layanan yang telah diberikan oleh Badan Geologi kepada masyarakat penerima manfaat. Per-
lu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan berdasarkan indikator-indikator 
spesifik yang ditetapkan berdasarkan kepentingan aspek dari setiap layanan dan kepuasan dari 
pelayanan yang diberikan. Indikator tersebut yaitu:

1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP)

Aspek Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP) didefinisikan sebagai 
persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan persyaratan 
layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam sebuah layanan serta penilaian 
kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/ Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Kemudahan Prosedur Pelayanan 
Aspek Kemudahan Prosedur Layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan 
mengenai kepentingan terhadap kebutuhan prosedur pelayanan yang mudah dalam 
sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur pelayanan 
yang diberikan.

3. Kecepatan Waktu Layanan
Aspek Kecepatan Waktu Layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan 
mengenai kepentingan terhadap kebutuhan waktu layanan yang cepat dalam sebuah 
layanan serta penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberi-
kan.

4. Kewajaran terhadap Biaya/Tarif yang dibebankan
Aspek Kewajaran terhadap Biaya/Tarif yang dibebankan didefinisikan sebagai persepsi 
pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam 
sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan 
terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.

5. Kesesuaian Produk Pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan
Aspek Kesesuaian Produk Pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk 
pelayanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan 
terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar 
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layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan 
dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.

6. Kompetensi dan kemampuan petugas (Layanan Tatap Muka) atau Ketersediaan infor-
masi sistem online (Layanan Online)

a. Kompetensi dan kemampuan petugas (Layanan Tatap Muka)
Aspek Kompetensi dan Kemampuan Petugas didefinisikan sebagai persepsi 
pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi 
dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terh-
adap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.

b. Ketersediaan informasi sistem online (Layanan Online)
Aspek Ketersediaan informasi sistem online didefinisikan sebagai persepsi 
pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi 
pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan 
informasi pada sistem online untuk layanan yang diberikan.

7. Perilaku petugas (Layanan Tatap Muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem 
online (Layanan Online)

a. Perilaku petugas (Layanan Tatap Muka)
Aspek Perilaku Petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan men-
genai kepentingan terhadap penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan 
serta penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.

b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (Layanan Online)
Aspek kemudahan dan kejelasan fitur sistem online didefinisikan sebagai 
persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kemudahan dan 
kejelasan fitur pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat 
kemudahan dan kejelasan fitur sistem online untuk layanan yang diberikan.

8. Kualitas Sarana dan Prasarana
Aspek Kualitas Sarana dan Prasarana didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan 
mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan 
serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang sediakan.

9. Penanganan pengaduan
Aspek Penanganan Pengaduan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan men-
genai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam 
sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengad-
uan yang diberikan.

Sasaran Strategis 5: Pengawasan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Badan Geologi yang 
Efektif
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan pelaksa-
naan manajemen kinerja berupa rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur 
yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja 
K/L sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, dan pelaksanaan 
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monitoring dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang merupa-
kan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupa-
kan Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil dan penerapan 
anggaran berbasis prestasi kinerja. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabil-
itas kinerja pemerintah tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan 
anggaran berorientasi pada hasil tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk mem-
berikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap pera-
turan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat 
dan daerah. Ada beberapa variabel pengendali, yaitu:
a. Lingkungan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara 
lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk 
penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan in-
tegritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur 
organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembi-
naan sumber daya manusia, peran APIP yang efektif, hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian Risiko
Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan institusi 
Badan Geologi yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, 
realistis dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh 
pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko.

c. Kegiatan Pengendalian
Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan pengen-
dalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi institusi Badan 
Geologi. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Badan Geologi, dikait-
kan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat dan karakteristik dan proses 
bisnis, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengenda-
lian yang dimaksud, dilaksanakan dengan review kinerja, pembinaan sumber daya manu-
sia, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase review 
indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, doku-
mentasi SPI.

d. Informasi dan Komunikasi
Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, 
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dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas 
informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif yaitu menyediakan dan meman-
faatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan 
memperbarui sistem informasi secara terus menerus dengan parameter penilaian mencak-
up Informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan
Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan 
Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan 
tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Parameter penilaian mencakup 
pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

Sasaran Program 6 : Pengelolaan Sistem Anggaran Yang Optimal
Nilai Capaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) 

Dalam rangka mengukur optimalisasi pengelolaan sistem anggaran di institusi Badan 
Geologi, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang ter-
ukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Persentase ca-
paian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). Selama rentang waktu 5 tahun ke depan, 
ditetapkan target nilai capaian IKPA adalah sebesar 90.

Ada 13 indikator IKPA yaitu penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, 
konfirmasi capaian output, pengelolaan UP dan TUP, revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, LPJ 
bendahara, renkas, kesalahan SPM, retur SP2D, pagu minus, dan dispensasi SPM.

Beberapa variabel yang perhitungan dalam perhitungan IKPA, didasarkan pada Peratur-
an Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 
Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Formula Indikator pada IKPA dapat dijelaskan 
sebagai berikut:
a. Indikator revisi DIPA

Diperlukan adanya komitmen bersama dari semua Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari 
semua satuan kerja di lingkungan Badan Geologi. Karena kinerja revisi DIPA dihitung ber-
dasarkan frekuensi revisi DIPA dalam kewenangan Pagu tetap, yang disahkan oleh Kanwil 
DJPb atau DJA. Dengan ketentuan bedasarkan PMK adalah dibatasi 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) triwulan, serta tidak bersifat akumulatif pada triwulan berikutnya apabila pada triwu-
lan berikutnya tidak melakukan revisi.

b. Indikator Deviasi Halaman III DIPA
Kinerja deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata deviasi antara Rencana Pe-
narikan Dana (RDP) yang tercantum dalam halaman III DIPA dengan realisasi anggarannya. 
Untuk mencapai rata-rata nilai deviasi yang diinginkan, diperlukan perencanan yang matang 
dari semua satuan kerja di lingkungan Badan Geologi, dan pemantauan secara berkala seti-
ap triwulan pada tahun anggaran berjalan.

c. Indikator Penyerapan Anggaran
Kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan 
anggaran (realisasi dibandingkan dengan pagu DIPA) terhadap target penyerapan angga-
ran triwulanan. Target minimal penyerapan anggaran setiap satker/unit Badan Geologi 
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ditetapkan secara triwulan dan bersifat akumulatif, dengan rincian triwulan I 15%, triwulan 
II 40%, triwulan III 60%, dan triwulan IV 90%. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/
PMK.05/2018). Dengan melaksanakan penyerapan secara akumulatif pertriwulan sesuai 
PMK, diharapkan target 90% dalam Renstra ini akan tercapai. 

d. Indikator Pengelolaan UP dan TUP
Penilaian pada indikator ini, lebih pada waktu pertanggungjawaban Tambahan Uang Perse-
diaan (TUP), sebagaimana diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018.

e. Penyesuaian kategori (layer) penilaian pada indikator kesalahan SPM.
Semakin rendah kesalahan SPM nya, semakin tinggi nilainya. Pada tahun 2020, layering 
mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan aspek ketercapaian, sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018.

Sasaran Program 7 : Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan
Indeks Reformasi Birokrasi 

Untuk mengukur peningkatan nilai dari birokrasi yang efektif, efisien, dan berorienta-
si pada layanan prima, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen pe-
nilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu 
Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi 
birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-up-
aya yang dilakukan oleh Badan Geologi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evalu-
asi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka 
mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif 
dan efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu, evaluasi ini juga 
bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan 
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM. Untuk mengukur nilai reformasi birokra-
si tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. 
Komponen-komponen tersebut yaitu:
1. Manajemen Perubahan

Indikator untuk menilai perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan me-
kanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalam-
nya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Indikator untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan 
yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah se-
cara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga 
menjadi tepat fungsi. 

4. Penataan Tatalaksana
Indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja 
yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.
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5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Indikator untuk menilai tingkat profesionalisme SDM pada masing-masing instansi pemer-
intah.

6. Penguatan Akuntabilitas
Indikator untuk menilai tingkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

7. Penguatan Pengawasan
Indikator untuk menilai tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 
pada masing-masing instansi pemerintah.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi .

Sasaran Program 7 : Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berke-
lanjutan pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Persentase Realisasi Penerimaan PNBP (%)

Kontribusi Badan Geologi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari 
pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya, jasa penggunaan sara-
na dan prasarana sesuai dengan tusi, dan jasa pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi 
lainnya yang berasal dari satuan kerja Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
(PSDMBP) dan Pusat Survei Geologi (PSG). Selain itu, potensi pendapatan PNBP juga berasal 
dari pendapatan tempat hiburan / taman / museum dan pelayanan jasa Museum Geologi dan 
pendapatan sewa, tanah, gedung dan bangunan.

Setiap tahun anggaran, akan terus dilakukan evaluasi terhadap target dan realisasi pener-
imaan PNBP, hal ini dikarenakan ketersedian sumber daya yang ada, seperti sumber daya ma-
nusia, peralatan dan laboratoriumnya Badan Geologi, diutamakan untuk menunjang pelaksanan 
tugas pokok dan fungsi di masing-masing satker. Badan Geologi bukan Badan Layanan Umum, 
sehingga prioritas utama, adalah melaksanakan TUSI sesuai Permen 13 Tahun 2016.

Evaluasi yang rutin terhadap target dan realisasi penerimaan PNBP, diharapkan target ca-
paian 100 % setiap tahunnya, akan terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Sasaran Program 9 : Organisasi yang Fit dan SDM Unggul
Indeks Profesionalitas ASN

Untuk meningkatkan profesionalitas pegawai di lingkungan Badan Geologi, maka disusun 
kebijakan-kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur melalui suatu Indeks 
Profesionalitas ASN. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Profesionalitas ASN. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra-
si Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, In-
deks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan 
kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melak-
sanakan tugas jabatannya. Melalui Indeks Profesionalitas ASN, diharapkan tingkat profesionali-
tas ASN di lingkungan Badan Geologi sebagai pelayan publik terus meningkat, dan terus dikem-
bangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya. 
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Komponen-komponen Indeks Profesionalitas ASN di antaranya:
Dimensi Kualifikasi

Merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai dari 
jenjang tertinggi sampai jenjang terendah. Bobot dimensi kualifikasi adalah 25% dari 100% 
nilai profesionalitas.

Dimensi Kompetensi
Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, 
baik itu diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar. Bobot dimensi kompetensi 
adalah 40% dari 100% nilai profesionalitas.

Dimensi Kinerja
Merupakan indikator penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai meliputi 
aspek sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30% dari 
100% nilai profesionalitas.

Dimensi Disiplin
Merupakan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. 
Bobot dimensi disiplin adalah 5% dari 100% nilai profesionalitas.

Target-target pengembangan SDM yang diukur melalui indeks profesionalitas ASN KESDM 
adalah sebagai berikut:

Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan tugas belajar;
Pengembangan kompetensi pegawai melalui program pengembangan kompetensi yaitu pen-

ingkatan penyelenggaraan diklat tepat guna dan tepat sasaran, meliputi diklat kepemi-
mpinan bagi pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, pemenuhan 
diklat 20 jam pelajaran bagi seluruh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya, serta pengi-
kutsertaan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang keahliannya;

Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten-
tang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; dan

Peningkatan disiplin pegawai.

Nilai Evaluasi kelembagaan
Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagu-

naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Eval-
uasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi ini untuk dijadikan landasan bagi semua ke-
menterian/lembaga dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan 
proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan 
instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses 
organisasi. 

Dimensi Struktur Organisasi Terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisa-
si, dan sentralisasi. Ditinjau dari sisi sub dimensi kompleksitas, Badan Geologi dengan 8 satuan 
kerja (satker), satker Sekretariat Badan Geologi, 4 satker utama dan 3 satker setingkat dan. Pem-
bagian urusan dari masing-masing satker, mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 
Tahun 2016, dapat diuraikan sebagai berikut:
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- Sekretariat Badan Geologi, melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit 
organisasi di lingkungan Badan Geologi.

- Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), menyelenggarakan pe-
nelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas 
bumi.

- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), melaksanakan penelitian, 
penyelidikan, perekayasaan dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana 
geologi.

- Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL), melaksanakan penelitian, penyeli-
dikan, dan perekayasaan serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi 
lingkungan.

- Pusat Survei Geologi (PSG), melaksanakan penelitian, penyelidikan, pelayanan, dan survei 
di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi.

- Museum Geologi (MG), melaksanakan pengelolaan, penelitian, pengembangan, konservasi, 
peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi.

- Balai Konservasi Air Tanah (BKAT), melaksanakan pemantauan kondisi air tanah dan penang-
gulangan dampak pengambilan air tanah pada Cekungan Air Tanah Jakarta, serta pengem-
bangan teknologi konservasi air tanah.

- Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), melak-
sanakan mitigasi bencana Gunung Merapi, pengembangan metode, teknologi dan instru-
mentasi, dan pengelolaan laboratorium ke bencanaan geologi.

Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi 
yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit 
bekerja dengan baik. Sedangkan dari sisi dimensi formalisasi yang merupakan suatu kondisi di-
mana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan, Unit Badan Geologi dengan 
8 (delapan) Satker diatur dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organi-

sasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organi-

sasi dan Tata Kerja Museum Geologi;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organ-

isasi dan Balai Penyelidikan Dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG).
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organi-

sasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah.

Formalisasi akan mempermudah koordinasi antar unit/satker di lingkungan Badan Geolo-
gi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi 
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merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi dan komuni-
kasi yang telah dibakukan. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan 
perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat men-
gakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi 
adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organ-
isasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak 
spesialisasi atau kekhususan. 

Selain dimensi struktur organisasi, perlu menjadi perhatian bersama oleh manajemen di 
lingkungan Badan Geologi mengenai dimensi proses organisasi, yang terdiri dari 5 (lima) sub-
dimensi, yaitu keselarasan (alignment), tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance), 
perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Geologi 2020-2024 ini merupakan bagian dari pen-
erapan subdimensi keselarasan (alignment), dimana Renstra Badan Geologi disesuaikan dan 
diseleraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
2020-2024, dan diselaraskan juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional 
2020-2024. 

Untuk mewujudkan subdimensi tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance) se-
cara berjenjang, dalam proses penyusunan Renstra ini, telah melalui proses penyusunan ran-
cangan cascading sampai dengan level eselon 4 (empat) yang tersebar di seluruh satuan kerja 
di lingkungan Badan Geologi. Penekanan dalam proses ini adalah dengan memastikan seluruh 
elemen pokok di dalam institusi Badan Geologi telah menempati kedudukan dan menjalankan 
peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini 
seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip 
tata kelola (governance) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepen-
densi (kemandirian), dan kewajaran (fairness). 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Geologi tidak hanya melayani kebu-
tuhan data dan informasi kegeologian untuk kebutuhan internal saja, namun juga melayani 
kebutuhan informasi kegeologian untuk institusi di luar Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral dalam berbagai aspek dukungan geologi. Dari semua satuan kerja di Badan Geologi 
telah dipastikan akan selalu bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan 
dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal mau-
pun eksternal. 

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran, Badan Geologi 
tetap memperhatikan perkembangan isu-isu terkini terkait geologi dan pertambangan. Dimensi 
proses yang dilakukan telah disesuaikan dengan tuntutan perubahan lingkungan. Dalam pers-
pektif ini, proses organisasi telah melakukan adaptasi tidak hanya jangka 5 tahun kedepan, na-
mun sudah mempertimbangan dinamika industri pertambangan, isu lingkungan, dan beberapa 
parameter lain sehubungan dengan peningkatan mitigasi dan peringatan dini mengenai potensi 
bencana geologi dan konservasi lingkungan hidup. 
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Dalam kaitan ini, semua satuan kerja di lingkungan Badan Geologi dituntut untuk melaku-
kan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan hara-
pan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (value 
chain) dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Dalam proses perencanaan program dan kegiatan, selain mempertimbangan ketersedian 
sumber daya manusia, peralatan pendukung penelitian dan penyelidikan, ketersedian angga-
ran, telah diperhitungkan juga mengenai beberapa resiko. Sumber daya geologi dan bencana 
geologi, yang merupakan obyek penelitian dan penyelidikan, sarat dengan ketidakpastian dan 
penuh resiko. Untuk itu, dibutuhkan upaya-upaya untuk mengurangi resiko dimaksud. Proses 
identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya 
yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan prob-
abilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan 
agar ketidakpastian tidak sampai menghalangi pencapaian tujuan organisasi. 

Kerangka Pendanaan 
Sumber pendanaan seluruh kegiatan di lingkungan Badan Geologi, dibiayai melalui Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan skema pembiayaan lebih dominan meng-
gunakan pembiayaan rupiah murni dibanding dengan alokasi belanja dari PNBP. Perkiraan pem-
biayaan seluruh kegiatan Badan Geologi tahun 2020-2024 dari APBN sekitar 6,29 triliun rupiah.
Kebutuhan pendanaan dari APBN untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Geologi 
sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KODE PROGRAM/KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

020.13.09 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi 827.21 1,177.44 1,295.18 1,424.70 1,567.17 6,291.69
   1922 Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi 26.07 49.64 54.61 60.07 66.07 256.46
   1923 Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi 29.36 43.57 47.93 52.72 58.00 231.58
   1924 Penelitian, Penyelidikan, Perekayasaan dan Pelayanan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkunga 401.31 368.24 405.07 445.57 490.13 2,110.31
   1925 Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi 83.53 193.35 212.69 233.95 257.35 980.87
   1926 Survei dan Pelayanan Geologi 85.20 182.13 200.34 220.38 242.41 930.46
   1927 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi 139.56 245.04 269.55 296.50 326.15 1,276.80
   1928 Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan Sekretariat Badan Geologi 41.69 57.89 63.67 70.04 77.04 310.34
   5738 Penyelidikan dan Konservasi Air Tanah 20.48 37.58 41.33 45.47 50.01 194.87
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BAB V.  PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Geologi 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 
jangka menengah yang punya kedudukan sangat penting dalam proses tata cara perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini 
memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Badan Geologi. Dalam penyusunan Renstra ini telah memperhatikan perubahan 
peraturan perundang-undangan, isu-isu terkini, harapan dan permintaan para stakeholder bidang 
geologi dan pertambangan, serta pemangku kepentingan lain yang membutuhkan data-data dan 
informasi sumber daya geologi, kerentanan dan kebencanaan geologi, geologi lingkungan dan 
perencanaan tata ruang.

Renstra ini disusun untuk dijadikan pedoman dan landas gerak bagi semua satuan 
kerja di lingkungan Badan Geologi. Sasaran program dan sasaran kegiatan telah diselaraskan 
dengan sasaran strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2020-2024 dan agenda 
pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama 
adalah bahwa Renstra Badan Geologi ini akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja Badan 
Geologi. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan 
RKA K/L untuk semua satuan kerja di lingkungan Badan Geologi.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam 
Renja dan RKA K/L dari masing-masing satuan kerja merupakan solusi yang paling tepat untuk 
mewujudkan target indikator kinerja utama Badan Geologi untuk 5 (lima) tahun ke depan. 
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Geologi yang telah 
dijabarkan dalam Renja dan RKA K/L semua satuan kerja di lingkungan Badan Geologi harus terus 
ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut digunakan untuk menyusun 
Laporan Kinerja Badan Geologi, yang akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan 
perbaikan (improving) pencapaian kinerja Badan Geologi dimasa yang akan datang. 

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan 
Renstra Badan Geologi 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Geologi bertanggungjawab atas pencapaian sasaran program dengan 
Indikator Kinerja Utama (IKU).

2. Kepala Satuan Kerja, Kepala Balai, dan Kepala Museum Geologi bertanggungjawab 
atas pencapaian sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). 

3. Evaluasi pencapaian sasaran program dan sasaran kegiatan dalam Renstra ini, akan 
dievaluasi setiap tahun dan/atau sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima 
tahun; 

4. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Geologi tiap tahun melalui 
evaluasi hasil pelaksanaan DIPA per triwulan, yang merupakan bagian integral dari 
pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja, kemudian digunakan untuk menyusun 
Laporan Kinerja dan dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan 
mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Badan Geologi dalam 
mencapai sasaran Renstra 2020-2024.



5. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Badan Geologi 
memerlukan perbaikan atau revisi Renstra, maka perbaikan tersebut dapat dituangkan 
pada Renja Badan Geologi periode berikutnya, atau dilakukan revisi Renstra Badan 
Geologi 2020-2024, jika pada kesempatan yang sama Renstra Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral dan RPJMN 2020-2024 dilakukan revisi oleh alasan yang 
dibenarkan menurut peraturan-perundangan. 

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci 
sukses keberhasilan target kinerja Rencana Strategis Badan Geologi untuk 5 (lima) tahun ke 
depan.
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