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KATA PENGANTAR 
 
 

Dengan Memanjatkan Puji Syukur  kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena 

atas berkat dan rakmatNya, kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 

Tahun 2020-2024 Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V. 

 

Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan   

jangka   menengah   (5   tahun)   nantinya   akan menjadi  dasar  penyusunan  

perencanaan  BMKG  dengan melakukan  proyeksi  pembangunan  untuk 

menyikapi  isu strategis dimasa yang akan datang kesemuanya itu dituangkan 

dalam kebijakan kepala BMKG dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran strategi, 

kebijakan, program kegiatan dan kegiatan. Strategi pembangunan  yang  akan 

dilakukan oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V 

didasari oleh tugas dan fungsi  BBMKG Wilayah V. Proses penyusunan rencana 

pembangunan BMKG tentunya didasari dengan kebijakan pemerintah yang 

tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024. Maka agar Renstra tersebut dapat tercapai dengan  maksimal 

seyogyanya diperlukan suatu pengelolaan sektor   pembangunan    yang 

komprehensif, aplikatif dan konsisten. Semuanya dijabarkan dalam Rencana 

Strategis (Renstra) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V 

yang dapat dijadikan acuan bagi stakeholders  dalam melakukan  pembangunan  

dan pengembangan. 

 

Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025; Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 

2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, maka disusunlah Rencana Strategis Balai Besar 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V sebagai dasar dan pedoman untuk 

melaksanakan pembangunan di limgkungan Balai Besar Meteorologi, Kliamtologi, 

dan Geofisika Wilayah V selama lima Tahun kedepan 

 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan Rencana Strategis  tahun 2020-2024 ini yang telah 

berperan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Besar Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V. 
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Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari 

sempurna sehingga koreksi, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan 

penyusunan laporan dan meningkatkan kinerja atau pelaksanaan kegiatan yang lebih 

baik di tahun - tahun berikutnya. 

 

Jayapura, 25  Agustus   2022 

Plt. Kepala  Balai  Besar Meteorologi, Klimatologi, 
Dan Geofisika  Wilayah V,                                                
 
 
 
 
 
Yustus Rumakiek, S.Si 
NIP. 19661120 198812 1 001 
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RENCANA STRATEGIS 
 

BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA WILAYAH V  

TAHUN 2020-2024 

 
   BAB I PENDAHULUAN 

 
1.1.     KONDISI UMUM 

 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan   

kepulauan di wilayah garis khatulistiwa dan terletak di antara dua benua 

serta dua samudera, secara meteorologis maupun klimatologis membuat 

Indonesia memiliki variasi kondisi cuaca dan iklim global termasuk   variasi 

fenomena cuaca dan iklim termasuk fenomena kondisi ekstrim cuaca 

maupun iklim.   Selain hal tersebut, Negara Indonesia sebagai negeri cincin 

api yang berada di daerah pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan 

lempeng Pasifik yang menumbuk ke lempeng Eurasia, Indonesia 

merupakan wilayah yang sangat rentan untuk mengalami bencana 

gempabumi dan tsunami   serta  berbagai   dampak   ikutannya.   Indonesia   

juga menjadi salah  satu  wilayah  yang  memiliki  frekuensi  gempa bumi 

yang tertinggi di dunia. 

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofiska Wilayah V terletak 

di pulau Papua yang merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak dapat 

dipisahkan dari wilayah – wilayah lain di kepualuan Indonesia. Secara 

koordinatif Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V 

membawahi 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. 

 Balai Besar Meterologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah V adalah 

Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab kepada Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 

 Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta  Peraturan Kepala 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika nomor 15 Tahun 2014 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika dan Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika 

yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, 

dan geofisika termasuk di dalamnya bidang kualitas udara. 
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V disingkat BBMKG Wilayah V mempunyai 

fungsi: 

a. Koordinasi pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan, 

analisis dan prakiraan serta riset dan kerja sama di bidang meteorologi, 

klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;  

b. Penyusunan rencana dan program kegiatan Balai Besar;  

c. Pelaksanaan riset dan kerja sama, serta pengamatan di bidang 

meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;  

d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan prakiraan wilayah serta 

penyebaran data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas 

udara, dan geofisika;  

e. pemasangan, perawatan, kalibrasi dan perbaikan peralatan meteorologi, 

klimatologi, kualitas udara, dan geofisika dan komunikasi stasiun-stasiun 

di wilayahnya;  

f. Pengelolaan basis data meteorologi, klimatologi, dan geofisika di 

wilayahnya;  

g. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Balai Besar;  

h. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Balai Besar 

meteorologi, klimatologi, dan geofisika dan manajemen pemerintahan; 

i. Melaksanakan Kalibrasi dan Jaringan Komunikasi MKG. 

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi,  Klimatologi, 

dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun 

Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan  Kepala  Badan  Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun 

Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika. Peran dan fungsi 

B BMKG Wilayah V sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian di 

Daerah, bertanggung  jawab  kepada  Kepala Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika harus melaksanakan pemantauan dan   

pengelolaan data menjadi suatu informasi, didukung  dengan  SDM yang 
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mumpuni, organisasi yang bergerak dinamis, sarana prasarana yang 

sesuai kebutuhan,  pelayanan  yang prima serta integrasi data yang tepat.  

Maka  informasi  tersebut  menjadi  tepat  guna dan dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus 

meminimalisasi resiko bahaya yang ditimbulkannya.  Hal tersebut 

menjadikan pengelolaan meteorologi, klimatologi dan geofisika (MKG) 

menjadi komponen penting atau tuntutan vital serta stratejik bagi 

kepentingan nasional dan internasional. 

Pengelolaan   MKG  harus  sesuai  dengan  perkembangan ilmu 

pengetahuan,  teknologi, otonomi daerah, dan akuntabilitas  penyelenggara  

negara dengan  tetap mengutamakan  keselamatan  dan keamanan, 

bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan  masyarakat demi 

kepentingan nasional  sebagaimana  tertuang  dalam  visi  dan  misi BBMKG 

Wilayah V. 

Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen 

perencanaan   jangka   menengah   (5   tahun)   nantinya   akan menjadi  

dasar  penyusunan  perencanaan  BMKG  dengan melakukan  proyeksi  

pembangunan  untuk menyikapi  isu strategis dimasa yang akan datang 

kesemuanya itu dituangkan dalam kebijakan kepala BMKG dalam bentuk 

visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program kegiatan dan 

kegiatan. Strategi pembangunan  yang  akan dilakukan oleh Balai Besar 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V didasari oleh tugas dan 

fungsi  BBMKG Wilayah V. Proses penyusunan rencana pembangunan 

BMKG tentunya didasari dengan kebijakan pemerintah yang tertuang pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Maka agar Renstra tersebut dapat tercapai dengan maksimal seyogyanya 

diperlukan suatu pengelolaan sektor   pembangunan    yang komprehensif, 

aplikatif dan konsisten. Semuanya dijabarkan dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V 

yang dapat dijadikan acuan bagi stakeholders  dalam melakukan  

pembangunan  dan pengembangan. 

Hal ini juga mendorong BMKG untuk mengusulkan perlunya suatu 

lompatan dalam pengembangan sistem pemantauan dan peringatan dini 

bencana gempabumi, tsunami dan cuaca ekstrem. 

 

Tantangan mendesak utama yang saat ini dihadapi oleh BBMKG 

Wilayah V adalah keterbatasan sistem dan peralatan untuk pemantauan, 
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prediksi, dan peringatan dini terjadinya gempabumi, tsunami ataupun cuaca 

ekstrem, baik dari segi jumlah, level kemajuan teknologi ataupun kualitas 

performanya. Keterbatasan ini semakin nyata dalam menimbulkan risiko 

lumpuhnya sistem pemantauan dan peringatan dini, akibat “life time” dari 

sebagian  besar peralatan  tersebut  telah terlampaui, serta   kerapatan   

jaringan / jumlah   peralatan   tersebut   sangat minim dibandingkan dengan 

luas wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Dalam wilayah Papua 

dan Papua Barat,  saat  ini  baru  terpasang  peralatan  untuk  sensor-sensor 

gempabumi  yang  masih  terbatas  sejumlah   26  seismograf,   dan 

jumlah radar cuaca yang terpasang masih terbatas sebanyak 5 dari target 

8 radar. Jumlah peralatan yang terbatas tersebut baru dapat dipelihara 

sekitar 100 % saja,  

Dalam Rencana Induk BMKG yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan 

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Rencana Induk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tahun 

2015 – 2045, maka berdasarkan peta-rencana (road map) pembangunan 

BMKG yang tertuang pada fase ke-2 periode 2020 – 2024 ini memasuki 

Tahapan Kelas Dunia dan Socio-Enterpreneur. 

Pada tahap ini BBMKG Wilayah V telah membangun 3 pilar utama sebagai 

pilar pembangunan BMKG, yaitu: 

1. Sistem Peringatan Dini  Meteorologi  (Meteorology Early Warning System - 
MEWS); 

 

2. Sistem Peringatan Dini Klimatologi (Climatology Early Warning System - 
CEWS); dan 

 

3. Sistem Peringatan Dini Tsunami (Tsunami Early Warning System -TEWS). 
 
 

PILAR STRATEGI BBMKG Wilayah V JANGKA PANJANG 
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Dalam mendukung terlaksananya ketiga pilar tersebut, pembangunan 

BBMKG Wilayah V ditingkatkan untuk semakin menumbuh-kembangkan 

kemampuan dasarnya sebagai organisasi yang transparan  dan  akuntabel  

agar  kepercayaan  masyarakat  yang sudah semakin baik, menjadi bagian 

kehidupan, baik pada ranah pemerintahan  maupun  pada  masyarakat  di  

seluruh  Wilayah Papua. Pada sisi pemerintahan, BBMKG Wilayah V berupaya 

untuk memberikan layanan informasi tidak hanya berhenti pada “informasi 

MKG an”, tetapi juga memberikan informasi potensi dampak yang mungkin 

ditimbulkan, yang pada ujungnya menjadi produk-produk peraturan 

perundangan untuk memitigasi secara berkelanjutan dampak negatif setiap 

potensi bencana hidro-meteorologis maupun geologis. Artinya, proses 

peningkatan nilai-tambah produk layanan merupakan fokus utama pada 

tahapan penguatan pilar ini, sehingga layanan MKG menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari keputusan kebijakan pemerintahan. 

 

Pada akhir tahap pembangunan serta penguatan pilar, pelayanan 

informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika sudah menjadi bagian yang 

terintegrasi dan tidak terpisahkan dalam pembuatan keputusan di dalam 

setiap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah, baik di pusat 

maupun di daerah. Sedangkan pada ranah kehidupan sehari-hari, layanan 

informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami telah mulai menjadi bagian 

budaya hidup. 

 

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan 

informasi cuaca, iklim, dan kegempaan penambahan jenis layanan dan 

penganeka-ragaman pelayanan diprogramkan pada tahap penguatan pilar ini. 

Sumberdaya manusia di BBMKG Wilayah V mempunyai kontribusi yang 

strategis dalam perkembangan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi dan 

geofisika global. 

 

Data terintegrasi dan informasi MKG merupakan output utama yang 

dihasilkan oleh BMKG agar keberadaan BMKG dapat memberikan manfaat 

(outcome) kepada masyarakat luas di wilayah Papua. Data dan informasi 

harus memiliki akurasi yang tinggi, memiliki ketepatan wilayah/lokasi dan tepat 

waktu dalam penyampaiannya sehingga dapat memberikan manfaat dalam 

mendukung kegiatan pembangunan,    ketahanan    pangan,    lingkungan    

hidup    danpengelolaan bencana alam yang didukung dengan sistem 

pengelolaan data tunggal (single data provider), kehandalan sistem 

komunikasi dan keakuratan instrumentasi. 
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Capaian   ketiga   pilar   yang   pembangunan   yang   telah 

dilaksanakan oleh BBMKG Wilayah V dalam kurun periode Renstra BMKG 

2015-2019 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target capaian Target capaian Target capaian

1

Indeks kepuasan layanan 

instrumentasi, kalibrasi dan informasi 

MKG yang prima

3.85SL 3.38SL 4.0SL 4.0SL 4.1 SL 4.1 SL

2

Rata - rata indeks kepuasan pengguna 

internal instrumentasi, kalibrasi, 

jaringan komunikasi dan informasi 

MKG

3.85SL 3.27SL 4.0SL 4.0SL 4.1 SL 4.1 SL

3

Rata - rata indeks kepuasan pengguna 

eksternal instrumentasi, kalibrasi, 

jaringan komunikasi dan informasi 

MKG

3.90SL 3.51SL 4.0SL 4.0SL 4.1 SL 4.1 SL

4 a
Rata - rata persentase akurasi 

pengamatan MKG
84% 88% 85% 83% 86% 86%

b

Rata - rata persentase pengumpulan 

dan penyebaran data real time 

dengan sistem CMSS

90% 82% 95% 93% 97% 97%

c

Jumlah lokasi peralatan operasional 

MKG yang dapat dioperasionalkan 

dengan baik dan dan terkalibrasi 

sesuai dengan jadwal yang ditentukan

29 lokasi 27 lokasi 30 lokasi 37 lokasi 30 lokasi 70 lokasi

5 a
rata - rata persentase akurasi 

informasi cuaca
82% 68% 83% 82% 84% 84%

b
rata - rata persentase akurasi 

informasi iklim
70% 65% 72% 72% 78% 76%

c

rata - rata persentase akurasi 

informasi gempabumi, tanda waktu, 

dan peringatan dini tsunami

79% 79% 84% 90% 88% 95%

6 indeks akuntabilitas 3.85 3.08 4 3.85 4.1 4.1

7 a
presentase ketersediaan layanan 

sistem operasi Inskaljarkom
85% 85% 87% 100% 88% 89%

b
Persentase ketersediaan layanan 

sistem informasi MKG
77% 78% 78% 98% 80% 98%

8

Indeks kepuasan layanan informasi 

MKG dan Inskaljarkom pada layanan 

satu atap (LSA)

3.8 3.85 4 4 4.1 4.1

9

Presentase pegawai BBMKG Wilayah V 

yang telah memenuhi pendidikan dan 

pelatihan teknis dan manajemen 

(Diklat, workshop, kursus)

60% 55% 70% 85% 75% 80%

10
Nilai reformasi organisasi BBMKG 

Wilayah V
76% 76% 81% 81% 86% 88%

11

Indikator kinerja persentase rata - rata 

pemenuhan sarana dan prasarana 

terhadap kebutuhan layanan 

informasi MKG dan Inskaljarkom

90% 90% 95% 95% 100% 100%

12
Indikator kinerja nilai Lakip BBMKG 

Wilayah V
B B B BB 76 79.03

2019

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

RENSTRA BBMKG WILAYAH V TAHUN 2017 - 2019

sasaran Program (Outcome) /  sasaran kegiatan 

(Output) / Indikator Output / sub output
Keterangan

Sasaran Strategis

Program / Kegiatan

2017 2018
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1.1.1  BIDANG I N F O R M A S I  METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN   

GEOFISIKA 

 

Sampai dengan tahun 2019 Bidang informasi Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika telah melakukan layanan ke masyarakat baik melalui stakeholder 

vertikal maupun pemerintah daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten.  

Dengan mengirim Buletin bulanan sebanyak 12 kali selama setahun yang 

dikirim kepada 72 stakeholder di Provinsi Papua dan Papua Barat, dibuktikan 

dengan buku Buletin Bulanan. Informasi Prakiraan Cuaca Harian sebanyak 365 

informasi dalam setahun dibuktikan dengan laporan disseminasi melalui media 

social (Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram). 

Informasi Hotspot 730 informasi dalam setahun, Video Prakiraan melalui 

Televisi sebanyak 365 video selama setahun, informasi tinggi gelombang laut 

papua dan papua barat sebanyak 365 informasi dalam setahun, dan peringatan 

dini cuaca ekstrim. verifikasi prakiraan cuaca harian dan informasi peringatan dini 

cuaca ekstrim setelah diadakan verifikasi sebesar 84% sudah mencapai target 

dibuktikan dengan media sosial dan media massa.  

Untuk informasi klimatologi meliputi informasi prakiraan musim sebanyak 2 

kali dalam setahun, informasi prakiraan hujan sebanyak 12 informasi selama 

setahun, informasi sifat  dan curah hujan sebanyak 12 informasi selama setahun, 

informasi prakiraan dan analisa kekeringan sebanyak 12 informasi selama 

setahun, informasi Analisa Hari Hujan berturut turut sebanyak 12 informasi 

selama setahun serta informasi Hari Tanpa Hujan Dasarian sebanyak 36 

informasi dalam setahun dibuktikan oleh pengiriman disseminasi melalui media 

sosial dan media massa. 

 
Capaian kinerja pembangunan BMKG bidang Geofisika sesuai dengan 

sasaran strategis BMKG “Meningkatnya Layanan Informasi Geofisika Yang 

Berkualitas” diimplementasikan pada kegiatan pengelolaan Pengelolaan 

Gempa Bumi  dan Tsunami  serta Seismologi Teknik, Geofisika  Potensial  dan  

Tanda waktu yang  ditetapkan melalui   target sasaran strategis pembangunan 

di bidang geofisika  untuk  dapat  tercapainya  target yang ditetapkan pada 

indikator kinerja sasaran program yaitu “Persentase informasi Geofisika Yang 

Cepat, Tepat, Akurat”, dimana pada  tahun  2016  sebesar  82,8%  dan  

mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 90%. 
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Berdasarkan hal tersebut, BMKG telah melaksanakan berbagai kebijakan   

pembangunan di bidang geofisika dengan capaian kinerja Program sebagai 

berikut: 

 

1. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika W i l a ya h  V  

p e r i o d e  Ta h u n  2 0 1 5 -2 0 1 9  telah mengeluarkan layanan   informasi   

gempabumi   dirasakan sebanyak   284   kali dengan nilai persentase 

akurasi layanan informasi  yang  dikirim  dalam  waktu  kurang  dari  5 

menit. 

2. Pada tahun 2019 BBMKG Wilayah V telah mengeluarkan layanan 

informasi gempabumi sebanyak 73 kali.  

3. Sampai dengan tahun 2019 BBMKG Wilayah V telah mengeluarkan 

layanan informasi Seismologi Teknik berupa Peta Goncangan 

(shakemap) sebanyak 284 kali, serta informasi Geofisika Potensial dan 

Tanda Waktu berupa informasi  petir,  buku  almanak,  buku  peta  

ketinggian hilal, informasi magnet bumi,  

4. Terjadinya  peningkatan  akurasi  informasi  layanan informasi   

gempabumi   dan   peringatan   dini   tsunami dalam waktu kurang dari 5 

menit, parameter yang digunakan dan diukur adalah akurasi waktu 

terjadinya gempa (OT), magnitude (kekuatan) gempa, lintang dan bujur 

(koordinat) pusat gempa, serta kedalaman gempa. 

5. Pembangunan Shelter seismograph di 10 (lima) lokasi di Papua dan 

Papua Barat, Provinsi Papua yaitu: Arso, Lereh, Yahukimo, Timika, 

Waropen, Tanah Merah, Sausapor, Bintuni. 

6. Peningkatan  akurasi  informasi  Seismologi  Teknik, Geofisika Potensial  

dan  Tanda  Waktu  dimana  pada tahun  2015  sebesar  78,1%  menjadi  

90%  pada  tahun 2019. 

 
Keberhasilan pembangunan ketiga pilar tersebut perlu mendapat dukungan 

dari berbagai aspek seperti sarana teknis, kelembagaan   organisasi,   Sumber 

Daya Manusia (SDM) dan sistem perencanaan. 

Capaian aspek tersebut selama periode Renstra 2015-2019 adalah: 

 
1.1.2    Bidang Instrumentasi dan Kalibrasi 

 
Bidang instrumentasi dan kalibrasi yang telah dilaksanakan pelayanan 

kalibrasi lapang tahun 2019 yang terealisasi sebesar 100 % terdiri dari 19 lokasi 

UPT (3 Lokasi Stasiun Klimatologi Papua dan Papua Barat di Kalibrasi oleh 

BMKG Pusat) dan 24 lokasi diluar UPT. Peningkatan biaya perjalanan dinas 
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kalibrasi ke semua Lokasi Site yang dikalibrasi dilaksanakan dengan baik sesuai 

dengan rencana kegiatan, dan dibuktikan dengan dokumen sertifikat dan laporan 

kegiatan. 

Pelayanan laboratorium kalibrasi Balai Besar MKG Wilayah V tahun 2019 

melayani 34 institusi dengan total 215 unit alat.   

 

b.   Kelembagaan dan Struktur Organisasi 
 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

di BMKG, Bagian Organisasi dan Tata Laksana telah melakukan 

penyempurnaan di bidang  kelembagaan. Selama periode Renstra 

2015-2019 telah disusun beberapa peraturan terkait kelembagaan 

antara lain: 

1. Ditetapkannya Peraturan Kepala BMKG Nomor 3 Tahun 2016 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja BMKG. 

2. Ditetapkannya Peraturan Kepala BMKG Nomor 9 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BMKG Nomor 15 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, 

Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika. 

3. Ditetapkannya Peraturan Kepala BMKG Nomor 9 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BMKG Nomor 15 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, 

Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika. 

4. Ditetapkannya Peraturan Kepala BMKG Nomor 10 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BMKG Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau 

Armosfer Global. 

5. Ditetapkannya Peraturan BMKG Nomor 4 Tahun 2018 Tentang 

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat BMKG. 

 
c.  Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

 
Dalam rangka mencapai ketiga pilar pembangunan dan 

penguatannya yang telah dicanangkan oleh BMKG pada MEWS, CEWS 

dan TEWS, perlu adanya dukungan SDM yang memadai, maka dari itu 

SDM memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan 

meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Adapun data SDM periode 2015-
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2019 sesuai dengan tahun dan latar belakang pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

 
 

Tabel 1.2 
Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

NO. PENDIDIKAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1. SD - - - - - 
2. SLTP 4 2 2 2 1 

3. SLTA 55 38 39 34 28 

4. D I 122 115 141 121 100 

5. D II 8 2 2 2 2 

6. Sarjana Muda/DIII 83 47 51 43 34 
7. Sarjana (S1) 73 59 70 107 159 

8. Master (S2) 12 10 8 8 8 

7. Doktor (S3) - - - - - 

TOTAL 357 273 313 317 333 
 
 
 

Berdasarkan   komposisi   tersebut   di   atas   pegawai BBMKG 
Wilayah V didominasi    oleh   latar   belakang   sarjana   (S1). 
Sedangkan rekapitulasi jumlah SDM dalam kurun waktu 2015-
2019 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1.3 

Informasi Sumber Daya Manusia 
Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Wilayah V 
 

 
KETERANGAN 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Jumlah Pegawai per 1 Januari      
Penambahan      
Penerimaan pegawai      
a. Ikatan dinas STMKG  6 15 5 8 23 

b. Umum      

c. Mutasi ke BMKG 1 7  8 3   5 
Pengurangan      
Jumlah pegawai pensiun, mutasi 
keluar, meninggal, dan lain-lain 

-   4  12   7     5 

Jumlah     pegawai     per     31 
Desember(a) 

358 380 346 355   333 

Jumlah    kebutuhan    pegawai 
(b)* 

     

Gap kebutuhan pegawai (b-a)      
 

Keterangan: 
 

*) Kebutuhan pegawai disusun berdasarkan prinsip minus growth   

(jumlah kebutuhan lebih kecil dari BUP) 

**)  Proyeksi   tahun   2019   disusun   dengan   asumsi   tanpa rekrutmen 

pegawai 
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Untuk   menghasilkan   SDM   yang   profesional,   BMKG telah 

melaksanakan rekrutmen  dengan prinsip transparan, objektif, 

kompetitif, akuntabel, bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), 

tidak diskriminatif, efektif dan efisien. Selanjutnya dalam pengelolaan 

SDM telah dilaksanakan Assessment   terhadap   para   pejabat   

struktural   maupun fungsional serta pelaksana calon pejabat struktural 

di lingkungan BMKG dan penggunaan hasil assessment untuk 

memperoleh informasi mengenai profil kompetensi pejabat/pegawai, 

perencanaan karir, mutasi jabatan, dan pengembangan berbasis 

kompetensi; 

 

1.2.  POTENSI, PERMASALAHAN  DAN FAKTOR–FAKTOR KEBERHASILAN 

UTAMA 

 

1.2.1 POTENSI (KEKUATAN+PELUANG) 
 

1.   Adanya Undang-Undang Nomor 31   Tahun 2009 tentang    

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai 

landasan/legalitas penyelenggaraan program dan 

kegiatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

umumnya. 

2.   Adanya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang     

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 

3.  Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan 

Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 

4.   Adanya Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2018 tentang 

Rencana Induk Penyelenggaran Meteorologi, Klimatologi 

dan Geofisika Tahun 2017-2041. 

5.  Adanya Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi,   

dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana      

Induk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika     

sebagai pedoman pembuatan Renstra BMKG dalam 

tahapan 5 tahunan. 

6. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup 

kompetensinya, dimana banyak beberapa perguruan 
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tinggi dan akademi yang menyelenggarakan program 

meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 

7.  Adanya arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

ekonomi dalam Masterplan Percepatan dan 

Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI). 

8.  Menguatnya jaringan pengamatan meteorologi, 

klimatologi dan geofisika yang dimiliki oleh BMKG dan 

tersedianya banyak ragam data pengamatan global 

dengan teknologi inderaja dari satelit dan radar. 

9. Tersedianya fasilitas pengelolaan mandiri sistem 

komunikasi satelit, semakin lengkapnya peralatan 

pengamatan dan menguatnya sistem akuisisi data 

meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 

10. Meningkatnya   potensi   kerja sama baik di tingkat 

regional. 

11. Telah terbangunnya system jaringan seismograph, 

accelerograph, magnet bumi, lightening detector, 

teropong hilal, dan jaringan observasi khusus lainnya 

yang tersebar di seluruh Indonesia. 

12. Masih perlunya pengembangan jaringan monitoring 

gempabumi khusus untuk memonitoring dan 

meningkatkan pelayanan informasi gempabumi 

magnitude M<5, yang sering meresahkan masyarakat. 

13. Perlunya   pengembangan jaringan monitoring precursor 

GB menuju pelayanan informasi dini gempabumi, dalam 

rangka meningkatkan pelayanan informasi gempabumi 

untuk penyelamatan fasilitas umum dan strategis. 

14. Adanya perkembangan teknologi terkini dalam 

peningkatan kualitas informasi untuk prediksi potensi 

tsunami, sehingga memungkinkan pengembangan 

sistem peringatan dini tsunami yang telah ada. Telah 

adanya stasiun geofisika yang tersebar hampir ke 

seluruh provinsi Papua dan Papua Barat yang rawan 
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bencana alam, memungkinkan peningkatan   jangkauan   

pelayanan yang lebih merata. 

 

 

1.2.2 PERMASALAHAN (KELEMAHAN + HAMBATAN) 
 

1.  Kurangnya sarana observasi untuk mendukung sistem 

pelayanan informasi peringatan dini cuaca ekstrim untuk 

keselamatan penerbangan dan maritim. 

2.  Permasalahan jumlah sumber daya manusia yang sangat 

terbatas, dimana selisih jumlah laju pensiun dengan 

pengangkatan pegawai baru sangat besar, sehingga   

dibutuhkan seorang pegawai yang multi talenta untuk 

melaksanakan beberapa pekerjaan secara simultan. 

Untuk itu diperlukan penambahan jumlah   SDM   dan   

peningkatan    kualitas    pegawai dengan kualifikasi  pasca  

sarjana  secara  masif sehingga kemajuan BMKG yang 

transformatif dapat terealisasi. 

3.  Data - data MKG dalam bentuk hardcopy maupun pias 

belum semuanya telah terdigitasi oleh UPT di daerah. 

Data-data tersebut sangat diperlukan dalam rangka 

validasi paralel  dengan  data  hasil  peralatan otomatisasi.    

Untuk    ke    depannya,    BMKG    perlu 

merumuskan strategi dalam menyelamatkan data-data 

tersebut. 

4.  Gempabumi dengan kekuatan M < 5.0 sering terjadi di 

sesar kerak bumi pada kedalaman dangkal. Walaupun 

kekuatannya kecil, gempabumi jenis ini sering 

menimbulkan kerusakan dan  meresahkan masyarakat. 

5.  Jaringan   monitoring   gempabumi   yang   ada   belum 

secara optimal dapat mendeteksi gempabumi tersebut. 

Oleh karena itu masih perlu mengembangkan Mini 

Regional dengan short period seismograph  sensor yang 

peka terhadap gempabumi lokalya yang dipasang di sekitar 

sesar-sesar aktif. 

6.  Jaringan Broadband Seismograf dan Accelerograf yang 

masih kurang rapat dan merata di seluruh Indonesia. 
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7.  Pemahaman informasi gempabumi dan peringatan dini 

tsunami  di masyarakat  masih belum  optimal.  Hal ini 

menyebabkan masih tingginya dampak yang terjadi akibat  

gempabumi  dan  tsunami  walaupun  informasi telah   

disampaikan   kepada   masyarakat.   Akibatnya masih 

diperlukan kegiatan sosialisasi produk-produk informasi     

gempabumi  dan peringatan  dini tsunami kepada instansi 

terkait yang mempunyai kompetensi memberikan 

pendidikan langsung kepada masyarakat. 

8. Masih kurangnya penelitian precursor gempabumi, 

terutama  untuk sumber gempabumi  aktif yang relatif 

dekat kota-kota besar yang padat pemukiman. 

9. Diperlukan      peremajaan      peralatan      jaringan 

pengamatan magnet bumi dengan peralatan yang standart 

dengan spesifikasi tertentu yang dapat digunakan  juga 

sebagai  jaringan  precursor gempabumi. 

10. Belum  terintegrasinya  dan  kurang  rapatnya  jaringan 

pengamatan   listrik  udara  yang  merata   di  seluruh 

wilayah Indonesia. 

11. Masih      kurangnya      persamaan      model      empiris 

percepatan  getaran  tanah  yang  dibuat  berdasarkan 

data sejarah kegempaan yang terjadi di wilayah Indonesia,  

sehingga  model  empiris  ini  dapat digunakan   sebagai   

model   prediksi   getaran   tanah secara nasional dan 

internasional. 

12. Masih  kurangnya  stasiun  pengamatan  magnet  bumi 

dan   pengamatan/rukyat    hilal   dan   gerhana.   Oleh 

karena  itu masih diperlukan  pengembangan  jaringan 

pengamatan magnet bumi dan pengamatan Bulan. 

13. Jangkauan    pelayanan    informasi    gempabumi    dan 

peringatan   dini   tsunami   yang   belum   merata   ke 

seluruh  Kabupaten/Kota  yang  rawan  terhadap bencana 

gempabumi dan tsunami. 

14. Masih  terbatasnya  peralatan  tanda  waktu  sehingga 

diperlukan pengembangan dan penambahan peralatan 

agar tanda waktu menjadi rujukan secara nasional. 
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1.2.3 FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN UTAMA 
 

Mengacu pada potensi dan permasalahan, perkembangan     

lingkungan strategis, maka berikut adalah faktor-faktor 

keberhasilan utama yang dapat diidentifikasi  pada periode 

Renstra 2015 – 2019: 

1.  Peningkatan    jumlah    SDM    beserta    peningkatan 

kualitas dan kualifikasinya, akan menjadi faktor kunci 

utama yang menentukan keberhasilan pencapaian 

tujuan-tujuan  yang diuraikan pada dokumen Renstra 

ini. Banyaknya  kesempatan  untuk peningkatan  SDM 

melalui short term training dan degree level training di 

dalam dan di luar negeri, perlu dimanfaatkan  dengan 

lebih optimal lagi. 

2. Otomatisasi   pengamatan,  hal  ini  perlu  dipandang 

bukan  hanya  sebagai  suatu  kegiatan  biasa  semata atau 

suatu jargon modernisasi  observasi. Akan tetapi secara 

esensial merupakan perubahan mindset dan perubahan 

basis system operasional BMKG. Oleh karena itu, 

walaupun transformasi ini perlu dilakukan dengan cepat, 

namun perlu kecermatan dan evaluasi berkelanjutan 

dengan adanya perubahan yang fundamental ini. Concern  

khusus  untuk  otomatisasi ini adalah perlu adanya 

pengamatan  secara simultan selama   4   tahun   untuk   

peralatan   otomatis   dan peralatan manual. 

3.  Integrasi  antara  sistem  data  – system  pemodelan  / 

komputasi–sistem  layanan  satu pintu data dan 

informasi   MKG  merupakan   tantangan   utama  yang 

dapat meningkatkan  kualitas  dan kecepatan  layanan 

informasi MKKuG. 

 

 
d.   Aset B BMKG Wilayah V 

Aset   merupakan   bagian   yang   penting   dalam pencapaian  

tujuan  di BMKG,  di mana  aset terletak  di dalam bagian dari 
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proses yang membantu dalam pencapaian            tujuan  sebelum 

nantinya  menjad i output yang diharapkan (goals). 

 
Berikut   ini   nilai   capaian   aset   BMKG   sampai dengan 

semester I tahun 2019 yang dikategorikan  sebagai barang milik  

negara  meliputi  :  tanah,  peralatan  dan  mesin, gedung  dan 

bangunan,  jalan, irigasi  dan jaringan  dan aset tetap lainnya, 

dengan rincian sebagai berikut: 

 
Tabel 1.4 

 
Informasi Nilai Aset BMKG sampai dengan semester I Tahun 2019 

 
 
 
NO 

 
 

URAIAN 

SUDAH 
DITETAPKAN 

STATUS 
PENGGUNAAN 

(RP) 

BELUM 
DITETAPKAN 

STATUS 
PENGGUNAAN 

(RP) 

1. Tanah 87.000.305.400,- 51.875.753.618,- 

2. Peralatan dan Mesin 98.390.604.523,- 49.614.459.548,- 

3. Gedung dan Bangunan 77.322.817.100,- 12.006.671.150,- 

4. Jalan dan Jembatan, 
Irigasi dan Jaringan 

19.097.995.115,- 3.811.105.595,- 

5. Aset Tetap Lainnya 32.683.334,- 702.171.666,- 

TOTAL 281.844.405.472,- 118.010.161.577,- 

 

 

e.    Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP) 
 

Berdasarkan   Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  : 
 

352/KMK.02/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Persetujuan     

Penggunaan     Sebagian    Dana    Penerimaan Negara  Bukan  

Pajak  yang Berasal  dari Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  

(PNBP)  pada  Badan  Meteorologi,  Klimatologi, dan  Geofisika,   

dengan   persentase   paling   tinggi   sebesar 89,61%. 

Atas   dasar   Keputusan   Menteri   Keuangan   tersebut diatas  

maka  dari  itu  BMKG  berupaya  melakukan peningkatan  fasilitas  

operasional untuk peningkatan pelayanan informasi kepada 

masyarakat  melalui dana PNBP tersebut  yang  di  gunakan  

kembali  untuk  proses pembangunan dan  pemeliharaan sarana 

teknis di 191 Satuan  Kerja  (Satker)  yang  terdiri  atas  187  Satker  

daerah yang tersebar di 34 propinsi dan 4 Satker kantor Pusat. 
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Berikut ini nilai rekapitulasi  penerimaan  negara yang 

bersumber   dari  PNBP   BMKG   periode   tahun   2015-2019 

sebagai b e r i k u t : 

 
Tabel 1.5 

Informasi Nilai Penerimaan  Negara dari PNBP sampai dengan Tahun 2019 
 

 
NO 

 
TAHUN 

 
TARGET (RP) 

 
PAGU 

 
REALISASI (RP) 

 
% 

1. 2015 179.262.602  291.361.006  

2. 2016 202.600.000  286.106.476  

3. 2017 201.833.622  447.532.263  

4. 2018  206.492.246  609.608.873  

5. 2019 210.622.091 1.140.000 576.207.339  

 

f. Sistem Perencanaan 
 

Mengacu  pada Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, setiap kementerian/ lembaga   wajib 

menyusun  Rencana  Strategis  kementerian/ lembaga (Renstra-KL) 

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi    antara    perencanaan,    

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin 

tercapainya penggunaan   sumber  daya  secara  efisien,  efektif, 

berkeadilan,  dan berkelanjutan. 

 
Dalam  Pasal  7 Peraturan   Presiden  Nomor  29  Tahun   2014  

 
tentang Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah, setiap 

kementerian negara/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis 

sebagai landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  (SAKIP) dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan  kinerja instansi pemerintah. 

 
Renstra  adalah  dokumen  perencanaan  jangka menengah   (5   

tahun)   yang   memuat   visi,   misi,   tujuan, strategi, kebijakan, program, 

dan kegiatan strategis pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi 

kementerian/lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada  

visi, misi dan program-program aksi Presiden  yang dituangkan  

didalam Nawa Cita, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif.  Program  ini digagas  

untuk  menunjukan  prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang 
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berdaulat secara politik,  serta  mandiri  dalam  bidang  ekonomi  dan 

berkepribadian  dalam kebudayaan. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam  pendekatan  

penyusunan  anggaran.  Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-

aspek penerapan pendekatan  penganggaran  dengan  perspektif 

jangka menengah (medium term expenditure framework/MTEF), 

penerapan  penganggaran   secara  terpadu  (unified  budget), dan 

penerapan penganggaran  berdasarkan  kinerja (performance based 

budgeting). Dengan mengacu kepada perubahan  mendasar  dalam  

pendekatan  penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin 

peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan  dan 

penganggaran. 

 
Sebagai  tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun  

 
2003 khususnya  Pasal 12 ayat (2), telah diterbitkan Peraturan   

Pemerintah   Nomor   20   Tahun   2004   tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) dan Pasal 14 ayat (6), telah diterbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).  Sesuai  dengan  

Surat Menteri  Keuangan  Nomor:  S.545/KM.02/2013  tanggal  01 

Agustus 2013 maka Inspektorat BMKG dilibatkan dalam mereviu RKA-

KL dalam perubahan  usulan anggaran. Dalam Pasal  1  angka  9  

Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun 

2004 dan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya  disebutkan bahwa  

rencana  kerja kementerian  negara/lembaga periode 

1 (satu) tahun yang dituangkan dalam RKA-KL merupakan penjabaran   

dari  RKP  dan  Renstra-KL.   Dengan  demikian dalam tahap 

implementasinya fungsi Renstra-KL menjadi sangat penting,  karena  

digunakan  sebagai  pedoman  dalam penyusunan    dokumen    

perencanaan    jangka   pendek   (1 tahun),  yaitu  Rencana   Kinerja  

Tahunan   (RKT),  Rencana Kerja  Kementerian  Negara/Lembaga  

(Renja-KL),  dan Rencana   Kerja   Anggaran   Kementerian    

Negara/Lembaga (RKA-KL)  sebagai  lampiran  Nota  Keuangan  

dalam  rangka mengantarkan  RUU APBN. 

 
BMKG saat ini telah menerapkan konsep Anggaran Berbasis 

Kinerja (Performance Based Budgeting) dengan penyusunan 
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anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja,   yang   terdiri   

dari program dan kegiatan yang casacading  melalui   mekanisme   yang   

terstruktur sesuai pohon kinerja indikator kinerja sebagai alat 

ukurnya. 
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BAB II 
 

VISI, MISI, DAN TUJUAN 
BBMKG WILAYAH V 

 

 
 

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan 

pembangunan  yang  dihadapi  dan  capaian  pembangunan  selama  ini, 

maka Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah: 

 

“Terwujudnya     Indonesia     maju     berdaulat,     mandiri,     dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong". 

 

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi pembangunan, 

yaitu: 

 

1.  Peningkatan kualitas manusi 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,  bermatabat,  dan 

terpercaya; 

7.  Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga; 

8.  Pengeloaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 
 

9.  Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. 
 

Sembilan misi ini merupakan percepatan, pengembangan, dan 

pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai 

pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan 

pembangunan manusia. Adapun arahan utama presiden pada pidato 

pelantikan : 

 

1.  Pembangunan SDM 
 

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan 

kerjasama industri dan talenta global 
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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.  Penyederhaan Regulasi 
 

Segala  bentuk  kendala  regulasi,  terutama menerbitkan  2 undang- 

undang   dengan   pendekatan   omnibus   law.   Pertama,   UU   Cipta 

Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. 

 

4.  Penyerhanaan Birokrasi 
 

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas 

prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. 

 

5.  Transformasi Ekonomi 
 

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya  

saing  manufaktur  dan  jasa  modern  yang  mempunyai  nilai tambah tinggi 

bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

 

Dalam rangka mendukung agenda prioritas tersebut di atas dengan berpedoman 

pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2012 serta memperhatikan tugas pokok, fungsi dan kewenangan BBMKG Wilayah agar 

lebih efektif dan efisien, maka diperlukan arah kebijakan pembangunan BBMKG Wilayah 

V dalam 5 tahun ke depan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan waktu untuk 

mencapai target, sesuai dengan metode Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan 

Time Bond (SMART). 

 

Selain itu, aparatur BBMKG Wilayah V harus menjunjung tinggi norma 

kedisiplinan, kejujuran, dan kebenaran serta ikut serta memberikan pelayanan 

informasi dan jasa yang cepat, tepat, akurat, luas jangkauannya serta mudah 

dipahami. Selanjutnya untuk memberikan arah kebijakan di atas maka 

disusunlah Visi, Misi, dan Tujuan BBMKG Wilayah V Tahun 2020-2024 yang 

ditetapkan secara yuridis formal. 
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2.1.  VISI BMKG 

 
Visi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V 

Tahun 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut: 

 

“Terwujudnya  BBMKG Wilayah V yang  handal dan terpercaya 

dalam memberikan layanan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika guna mendukung keberhasilan pembangunan 

daerah dan nasional dengan spirit Socio-Entreprenuer 

menuju BMKG berkelas dunia”. 

 

Terminologi di dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 

a. Handal dan Terpercaya,  dimaksudkan BBMKG Wilayah V dalam memberikan 

pelayanan informasi dan jasa meteorologi klimatologi, kualitas udara dan 

geofisika dapat diandalkan dan menjadi rujukan terhadap masyarakat dalam 

mengambil tindakan sehingga masyarakat bereaksi lebih tepat, cepat dan 

aman. 

b. Mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan nasional 

dimaksudkan data, informasi dan jasa yang diberikan oleh BBMKG 

Wilayah V dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor pengguna jasa 

untuk meningkatkan hasil pembangunan daerah dan nasional , 

keselamatan masyarakat dan mengurangi kerugian akibat bencana. 

c. Spirit Socio-Entreprenuer menuju BMKG berkelas dunia  

dimaksudkan BBMKG Wilayah V dapat menjadi organisasi berstandar 

internasional dengan memberikan pelayanan informasi MKG untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya mitigasi kebencanaan 

serta keselamatan masyarakat. 

 
 

2.2.  MISI BBMKG WILAYAH V 
 

Untuk mewujudkan Visi BBMKG Wilayah V, maka ditetapkan Misi 

yang menggambarkan tindakan nyata sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi  serta kewenangannya, yaitu: 

 

1) Meningkatkan layanan komunikasi dan teknologi Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika di daerah; 

2) Meningkatkan layanan informasi Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika yang berkualitas dengan spirit “Socio-Entreprenuer” 

dan bersifat tematik; 
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3) Meningkatkan tata kelola manajemen administrasi yang 

akuntabel; 

4) Mendorong SDM BBMKG Wilayah V berperan aktif dalam 

organisasi MKG baik Nasional maupun Internasional; 

5) Kerjasama dan berperan aktif dalam kegiatan MKG di daerah/ 

wilayahnya; 

 

2.3.  TUJUAN BALAI BESAR MKG WILAYAH V 
 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika mengamanatkan BBMKG Wilayah V dalam 

penyelenggaraan meteorologi, klimatologi dan geofisika di daerah untuk 

mendukung keselamatan jiwa dan harta, melindungi kepentingan dan 

potensi  nasional,  meningkatkan  kemandirian bangsa  dalam 

penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan layanan informasi 

secara luas, cepat, tepat, akurat dan mudah dipahami, mewujudkan 

kelestarian lingkungan hidup serta mempererat hubungan antar 

pemerintah daerah. 

 

Tujuan strategis dalam kurun waktu 5 Tahun kedepan ini 

merupakan  penjabaran  dan  implementasi  dari  pernyataan  misi yang 

akan dicapai. Untuk merealisasikan visi dan misi, perlu dirumuskan 

tujuan strategis BBMKG Wilayah V 2020-2024 yang dapat 

menggambarkan   terlaksana   dan   tercapainya   visi   dan   misi. Rumusan 

Tujuan BBMKG Wilayah V adalah sebagai berikut: 

1) Menjamin terselenggaranya pelayanan informasi dan jasa 

meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang 

cepat, tepat, akurat, luas cakupan, dan mudah dipahami untuk 

keselamatan, kesejahteraan, ketahanan, dan keberlanjutan yang 

menjadi rujukan masyarakat internasional; 

2) Terwujudnya keunggulan ekonomi dan masyarakat terhadap 

faktor MKG; 

3) Terwujudnya lebaga dengan tata kelola yang transparan, bersih, 

akuntabel, dan berkualitas, serta mampu mewujudkan layanan 

premium menuju penguatan kemandirian keuangan BMKG. 
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Tabel 2.1 
Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan 

BBMKG Wilayah V 
 

 

V
IS

I 
B

B
M

K
G

 W
IL

A
Y

A
H

 V
 

2
0
2
0
-2

0
2
4

 

 

Terwujudnya  

BBMKG Wilayah V 

yang  handal dan 

terpercaya 

dalam 

memberikan 

layanan 

Meteorologi, 

Klimatologi, dan 

Geofisika guna 

mendukung 

keberhasilan 

pembangunan 

daerah dan 

nasional dengan 

spirit Socio-

Entreprenuer 

menuju BMKG 

berkelas dunia  

MISI BBMKG WILAYAH V 2020-2024 

1. Meningkatkan layanan komunikasi dan 

teknologi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 

di daerah; 

2. Meningkatkan layanan informasi Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika yang berkualitas 

dengan spirit “Socio-Entreprenuer” dan bersifat 

tematik; 

3. Meningkatkan tata kelola manajemen 

administrasi yang akuntabel; 

4. Mendorong SDM BBMKG Wilayah V berperan 

aktif dalam organisasi MKG baik Nasional 

maupun Internasional; 

5. Kerjasama dan berperan aktif dalam kegiatan 

MKG di daerah/ wilayahnya. 

 

T
U

J
U

A
N

 

1) Menjamin terselenggaranya pelayanan informasi dan jasa 

meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang cepat, 

tepat, akurat, luas cakupan, dan mudah dipahami untuk 

keselamatan, kesejahteraan, ketahanan, dan keberlanjutan yang 

menjadi rujukan masyarakat internasional; 

2) Terwujudnya keunggulan ekonomi dan masyarakat terhadap faktor 

MKG; 

3) Terwujudnya lebaga dengan tata kelola yang transparan, bersih, 

akuntabel, dan berkualitas, serta mampu mewujudkan layanan 

premium menuju penguatan kemandirian keuangan BMKG. 

 

 

 
 

2.4.  SASARAN STRATEGIS BBMKG WILAYAH V 
 

Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan merupakan kondisi yang 

diinginkan dapat dicapai oleh BBMKG Wilayah V sebagai suatu 
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outcome dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam 

penyusunannya, BBMKG Wilayah V menjabarkan 3 misi dan 

menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang 

dibagi dalam tiga perspektif, yakni stakeholders perspective, internal 

process perspective dan Learning and Growth perspective sebagai 

berikut:
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Gambar 2.1 Peta Strategi BBMKG Wilayah V Tahun 2020-2024 
 

 

 
Sasaran Strategis di Balai Besar MKG Wilayah V adalah:   

1. Meningkatnya layanan komunikasi dan teknologi MKG di Daerah 
Dengan indikator kinerja: 



27 
 

a. Persentase peralatan operasional meteorologi, klimatologi dan geofisika 
yang terkalibrasi dan laik operasional dengan target 96 % pada tahun 

2020 menjadi 100% di tahun 2024 
b. Persentase ketersediaan data MKG yang termonitoring di Balai Besar 

MKG Wilayah V dengan target 91.0 % di tahun 2020 menjadi 96.6 % 

ditahun 2024 
c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi MKG Balai 

Besar MKG Wilayah V dengan target 3,5 skala likert di tahun 2020 
menjadi 3,7 skala likert 

 

2. Meningkatnya layanan informasi meteorologi, klimatologi dan 

geofisika yang berkualitas. 
Dengan indikator kinerja : 

a. Akurasi informasi meteorologi dengan target 86% di tahun 2020 

menjadi 90% di tahun 2024 
b. Akurasi informasi klimatologi dengan target 86 % di tahun 2020 

menjadi 90 % di tahun 2024 
c. Akurasi informasi Geofisika dengan target 86 % di tahun 2020 menjadi 

90 % di tahun 2024 



28 
 

BAB III 
 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR 

MKG WILAYAH V 

 

3.1.  Arah Kebijakan dan strategi Balai Besar MKG Wilayah V 

Arah kebijakan dan strategi Balai Besar  MKG Wilayah V tahun 2020 – 

2024 merupakan implementasi dari Visi dan Misi Balai Besar  MKG Wilayah V  

dan penjabaran tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Balai Besar 

MKG Wilayah V. DI samping itu, kebijakan dan strategi Balai Besar MKG Wilayah 

V  juga merupakan penjabaran dukungan Balai Besar MKG wilayah V  terhadap 

BMKG serta kebijakan dan stratwgi Nasional yang telag ditetapkan dalam RPJMN  

2020 – 2024 yang diarahkan untuk tercapainya Agenda Pembangunan Nasional. 

Strategi  pembangunan  nasional  yang  terkait  dengan  tugas BBMKG 

Wilayah V terdapat dalam agenda pembangunan nasional ke enam yaitu: 

Membangun  Lingkungan  Hidup,  meningkatkan  Ketahanan Bencana  dan  

Perubahan  Iklim  yang diarahkan melalui kebijakan nasional : 

 

a. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup; 
 

b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan c.  

Pembangunan Rendah Karbon. 

 

Selain mendukung pada agenda pembangunan ke enam, BMKG juga dalam 

menjalankan kegiatan meteorologi, klimatologi dan geofisika juga mendukung 

agenda pembangunan nasional ke satu yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi 

Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas yang diarahkan melalui kebijakan nasional : 

Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru 

Terbarukan (EBT). 

 

Mendukung agenda pembangunan nasional ke dua yaitu Mengembangkan 

Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan, melalui 

kegiatan prioritas : Pengembangan Kawasan Strategis; Pengembangan Kawasan 

Perkotaan dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan 

Pedesaan, mendukung agenda pembangunan ke lima yaitu Memperkuat 

Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan   Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

melalui kebijakan: Infrastruktur Pelayanan Dasar. 
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3.2.1. Arah Kebijakan BBMKG Wilayah V 

Dalam rangka menentukan Arah Kebijakan dan Strategi, maka BBMKG 

Wilayah V lebih memprioritaskan pada “Penanganan Perubahan Iklim dan 

Penyediaan Informasi MKG dan Informasi Kebencanaan”. 

Arah kebijakan BBMKG Wilayah V merupakan implementasi dari Visi 

dan Misi Organisasi serta penjabaran tugas pokok dan fungsi yang 

diamanatkan dan merupakan penjabaran dukungan BMKG terhadap Agenda 

Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 

2020 – 2024. Kebijakan BMKG terdiri dari lima bidang, meliputi: 

 

a.  Sumber Daya Manusia (SDM) 

-   Mewujudkan sistem MERIT (Kebijakan berdasarkan pada kualifikasi,    

     kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar) di BBMKG Wilayah V 

- Mewujudkan    penerapan    integrated    talent    management system 

-   Pengembangan  SDM  BMKG  untuk  menuju  SMART  ASN 

berkelas dunia  

b.  Layanan 
 

-   Mewujudkan  layanan  prima  Meteorologi,  Klimatologi  dan 
 

Geofisika 
 

c.  Infrastruktur Operasional Peralatan 
 

- Mewujudkan diseminasi informasi MKG berbasis teknologi terkini 

-   Menjaga keberlanjutan peralatan operasional MKG 

 

d.  Data 
 

- Mengintegrasikan   sistem   pengelolaan   data   MKG   dalam 

mendukung layanan MKG terkini 

 

3.2.2. Strategi BBMKG Wilayah V 
 

Dalam rangka merealisasikan Arah Kebijakan BBMKG 

Wilayah V disusun Strategi ditiap bidangnya, antara lain : 

 

a.  Mewujudkan sistem MERIT di BMKG, meliputi : 
 

1) Menerapkan   kejelasan   dan   kepastian   karier   bagi   PNS 

berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan 

kebutuhan BBMKG Wilayah V. 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
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a) Membangun  mekanisme  yang  transparan  dalam  

pola karir; 

b) Membangun    sistem    informasi    dalam    

pengelolaan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian 

kinerja; 

2)   Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. 
 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

a) Membangun     mekanisme     penilaian     kinerja     

yang transparan dalam pola karir; 

b) Memberikan    peluang    peningkatan    inovasi    

dalam penyelesaian tugas dan kinerja; 

 

b.  Pengembangan  SDM  BBMKG   untuk   menuju  SMART   

ASN berkelas dunia, meliputi : 

 

1)  Penerapan Indeks Profesionalitas ASN 
 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

a) Meningkatkan    kualifikasi    SDM    sesuai    dengan 

persyaratan jabatan 

b) Mengusulkan     diklat     dan     pengembangan 

kompetensi sebagai persyaratan jabatan 

c)  Menerapkan dan menegakkan standar etika ASN 

2)  Penerapan   Standar   Bahasa   Asing      &   Peningkatan 

 

Kompetensi SDM di Bidang Bahasa Asing 
 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

a) Mengusulkan       Pengembangan       Kompetensi 
 

Bahasa Asing 
 

b) Mengusulkan Kelas Dwi-Bahasa 
 

3)  Peningkatan kompetensi manajerial dan sosiokultural 
 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
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a) Mengusulkan pengembangan kompetensi bidang 

manajerial dan sosio kultural, networking, socio- 

entrepreneurship, dan soft-skills 

b) Inovasi       metode       pengembangan       kompetensi 

manajerial, sosiokultural 

4) Peningkatan kompetensi SDM BMKG di bidang science 

(bidang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG)) & ICT 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

a) Mengusulkan  beasiswa  atau  tugas  belajar  S2/S3  di 

perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri 

b) Mengusulkan pengembangan kompetensi teknis 
 

Meteorologi Klimatologi, Geofisika, ICT 
 

c)  Inovasi penyelenggaran pengembangan kompetensi 
 

5) Peningkatan    publikasi    dan    literasi    nasional    dan 

internasional 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

- Menyelenggarakan   publikasi   jurnal   Regional 

8) Peningkatan    publikasi    dan    literasi    Regional 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

-    Membangun website jurnal online 
 

 
f.  Mewujudkan layanan prima MKG, meliputi : 

 

1) Peningkatan  kecepatan  informasi,  akurasi,  ketepatan, 

mudah dipahami dan luas jangkauan 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

a) Peningkatan kecepatan informasi MKG, melalui : 
 

➢  Penambahan jaringan observasi MKG; 
 

➢  Penambahan   kapasitas   dan   kecepatan   jaringan 

komunikasi; 

➢  Peningkatan kapasitas infrastruktur komputasi; 
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➢  Peningkatan  kapasitas  SDM  operasional  layanan 

informasi MKG; 

➢  Peningkatan  kerjasama  dengan  lembaga  nasional 

dan internasional melalui data sharing. 

b) Peningkatan akurasi informasi MKG, melalui : 
 

➢  Peningkatan kuantitas dan kualitas data; 
 

➢  Penambahan jaringan observasi ; 
 

➢  Peningkatan integrasi data; 
 

➢  Peningkatan   kapasitas   SDM   dalam   melakukan 

analisis data; 

➢  Pemanfaatan hasil riset untuk peningkatan akurasi 

informasi 

c)  Peningkatan ketepatan informasi MKG, melalui : 
 

➢  Peningkatan produk informasi berbasis dampak dan 

risiko; 

➢  Peningkatan pengelolaan zonasi daerah terdampak; 
 

➢  Peningkatan  identifikasi  produk  informasi tematik 

sektoral 

 

d) Peningkatan  informasi  MKG  yang  mudah  dipahami, 

melalui : 

➢  Peningkatan kerjasama dengan media lokal dalam 

penyampaian informasi; 

➢   Pengayaan   konten   dan    kemasan informasi yang 

atraktif sehingga mudah dipahami oleh berbagai 

kalangan; 

➢  Peningkatan     Literasi     Informasi     MKG     bagi 
 

Masyarakat 
 

e)    Peningkatan jangkauan informasi MKG, melalui : 
 

➢ Peningkatan   jaringan   dan   moda   diseminasi 

informasi hingga tingkat kecamatan; 
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➢  Peningkatan  kerjasama  dengan  lembaga  nasional 

dalam diseminasi informasi; 

 

g)  Peningkatan  layanan  informasi  MKG  yang  mendukung 
 

 socio entrepreneurship,  meliputi : 
 

-    Peningkatan layanan informasi MKG yang mendukung 
 

socio entrepreneurship 
 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

a) Peningkatan layanan inovasi berbasis teknologi 4.0  

b) Peningkatan teknologi SMART Info MKG 

h) Mewujudkan   integrasi   sistem   otomatisasi   observasi, 

sistem produksi  dan diseminasi informasi MKG berbasis 

teknologi terkini, meliputi : 

1) Penguatan dan penataan peralatan otomatisasi observasi 
 

MKG yang didukung dengan Sistem Proteksi Petir Terpadu 
 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

a) Melanjutkan kegiatan digitalisasi observasi MKG 
 

b) Relokasi    peralatan    otomatisasi    observasi    yang 

duplikasi 

2) Penguatan kapasitas jaringan komunikasi 
 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

- Meningkatkan kapasitas jaringan komunikasi 
 

3) Penguatan kapasitas HPC 
 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

-   Penambahan kapasitas HPC secara bertahap 
 

4) Penguatan kapasitas penyimpanan data (storage) 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 

-   Penambahan kapasitas penyimpanan data (storage) 
 

5)    Penguatan  system  produksi  dan  diseminasi  informasi 

iklim 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
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- Pembangunan    system    produksi    dan    diseminasi 

informasi iklim 

6)   Penguatan dan pengembangan kerapatan jaringan system 

monitoring, pengolahan , dan diseminasi geofisika 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

a) Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka 

Pembangunan sarana fisik dan peralatan system      

monitoring, dan diseminasi geofisika 

b) Penerapan teknologi system monitoring, pengolahan , dan 

diseminasi geofisika 

i) Menjaga   keberlanjutan   peralatan   operasional   MKG, 

meliputi : 

1) Penguatan Sistem Manajemen Pemeliharaan Peralatan 
 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

  - Mengoptimalkan    desentralisasi    pemeliharaan    dan 

kalibrasi mandiri 

2) Peningkatan   nilai   Service   Level   Agreement   jaringan 

komunikasi 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

-  Meningkatkan sistem keamanan jaringan komunikasi 
 

3) Penguatan sistem manajemen pemeliharaan database 
 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

a) Mengembangkan     sistem     monitoring     pelaporan 

gangguan data server 

b) Membangun backup data server (Data Recovery Center) 
 

  4) Penguatan pengelolaan system monitoring meteorologi 
 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

-   Menjaga kemampuan peralatan observasi meteorologi 
 

5) Penguatan pengelolaan system monitoring observasi iklim 
 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
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-   Pemeliharaan infrastruktur peralatan observasi iklim 
 

6) Penguatan  pengelolaan  system  monitoring,  pengolahan, 

dan diseminasi geofisika 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

- Pemeliharaan      infrastruktur      peralatan      system 

monitoring, pengolahan, dan diseminasi geofisika 

j)  Mengintegrasikan sistem pengelolaan data MKG dalam 

mendukung layanan MKG terkini, meliputi : 

 Penguatan sistem integrasi data MKG Nasional 
 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: 
 

-   Mengembangkan sistem integrasi single data provider 
MKG 

 

3.3.  PROGRAM PEMBANGUNAN 
 

Mengacu pada RPJMN dan Rencana Induk BMKG Tahun 2015- 
 

2045,  yang  merupakan  dasar  pedoman  pembangunan 

penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta 

mendukung program prioritas nasional, Periode Pembangunan 2020- 

2024 merupakan tahapan penguatan fondasi, periode ini dilakukan 

dengan fokus untuk memperkuat fondasi tata-kelola aset dan sumber 

daya yang dibarengi dengan peletakan dasar-dasar penyelenggaraan 

meteorologi, klimatologi dan geofisika berkelas dunia. Pada tahap ini, 

kegiatan   utama   penyelenggaraan   meteorologi,   klimatologi,   dan 

geofisika difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana 

operasional untuk mewujudkan tersedianya peringatan dini cuaca, 

iklim, dan kegempaan di seluruh wilayah Papua yang didukung oleh 

pengamatan otomatis. 

 

Di samping itu pelayanan informasi secara rutin ditargetkan 

dapat memenuhi standar pelayanan minimal. Konsolidasi aset dan 

sumber daya ditujukan untuk membakukan proses tata laksana dan 

tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan 
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prinsip good governance serta merujuk pada penerapan Reformasi 

Birokrasi sepenuhnya. 

 

Pendidikan dan Pelatihan difokuskan untuk mempersiapkan 

SDM yang handal dan siap melakukan dan mendukung kesiapan 

proses otomatisasi, baik dari sisi teknis maupun kualitas SDMnya.  

 

Teknologi telekomunikasi dan informatika akan menjadi tulang- 

punggung modernisasi penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika   kelak   dikemudian   hari.   Oleh   karenanya,   rancangan 

kerangka bangunan sistem telekomunikasi dan informasi, termasuk 

kebijakan terkait dengan data (data policy) perlu diselesaikan terlebih 

dahulu secara rinci. 

 

BMKG telah meletakkan kerangka dasar pengamatannya mengacu 

pada WIGOS (WMO Integrated Global Observation System). Proses 

otomatisasi pengamatan tidak bisa dilakukan dengan semata- mata 

menggantikan sistem pengamatan manual. Di setiap stasiun pengamat, 

perlu dilakukan program dual observation (pengamatan bersama  otomatis  

dan  manual)  selama  2-3  tahun  berturut-turut untuk menemukan dan 

mengidentifikasi faktor koreksi yang harus dicakup dalam data analisis. 

 

Pada sisi dukungan terhadap end-user, WAMIS (WMO Agro- 

Meteorological Information System) dan WMO Cataloguing of Extreme Event 

(2020-2024) akan menjadi rujukan keterpaduan sistem pendukung untuk 

kegiatan pertanian dan menjadi cetak biru bagi sektor-sektor lainnya yang 

peka terhadap cuaca dan iklim (energi, pengairan, kesehatan, bencana 

alam, pariwisata, dlsb). 

 

Pada   sisi   pengamatan   dan   layanan   informasi   maritim, 

penguatan fondasi dilakukan terutama untuk memfasilitasi 

berkembangnya dan termanfaatkannya MIDAS (Maritime Integrated Data 

and Analysis System). MIDAS memadukan berbagai masukan data dari 

berbagai lembaga, seperti halnya SIH3 (Sistem Informasi Hidrologi, 

Hidrogeologi, dan Hidrometeorologi), dan menjadi back-bone dari layanan 

informasi meteo dan iklim maritim Indonesia. 
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Pada sisi TEWS, Decision Support System (DSS) semakin dilengkapi 

dan disempurnakan dengan basis data batimetri seluruh pantai  yang  

rentan terhadap  tsunami. Precursor tsunami berbasis infrasound  dan  

seismo-ionosphere  juga  diterapkan  untuk mempercepat layanan 

peringatan dini tsunami dari 5 menit menjadi 3 menit dalam lima tahun 

mendatang. 

 

Untuk  mendukung  kesuksesan  Program  Pembangunan Nasional 

dan menyesuaikan dengan Rencana Induk, BMKG menetapkan arah 

kebijakan dan strategi tersebut di atas melalui 2 program: 

 

1.  Program pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi 

dan Geofisika, meliputi 11 Kegiatan sebagai berikut: 

a. Pengelolaan Meteorologi Publik; 
 

b. Pengelolaan Meteorologi Penerbangan; 
 

c.  Pengelolaan Meteorologi Maritim; 
 

d. Pengelolaan Layanan Informasi Iklim Terapan; 
 

e.  Pengelolaan Informasi Perubahan Iklim; 
 

f.  Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami; 
 

g. Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda 
 

     Waktu; 
 

h. Pengelolaan Instrumentasi, Kalibrasi; 
 

i.  Pengelolaan Jaringan Komunikasi; 
 

j.   Pengelolaan Database; dan 
 

k.   Pengembangan dan Pengelolaan UPT. 
 

2.  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
 

Lainnya BMKG, meliputi 7 kegiatan sebagai berikut: 
 

a. Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma STMKG; 
 

     b.  Peningkatan   Koordinasi   Penyusunan   Rencana   dan   Tarif,   

Program dan Anggaran, Monitoring dan Evaluasi; 

c.  Layanan Hukum, Kerja Sama, Organisasi dan Humas; 
 

       d. Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Keuangan,   

Perlengkapan, Tata Usaha dan Rumah Tangga; 

e.  Pengawasan Internal; 
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f.   Penelitian  dan  Pengembangan  Meteorologi,  Klimatologi,  dan 
 

    Geofisika; dan 
 

g. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia. 
 
 

 

3.4.  KERANGKA REGULASI 
 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna 

informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang 

menuntut pelayanan yang cepat, tepat, akurat, luas jangkauannya, 

dan mudah dipahami maka dalam praktek penyelenggaraan 

meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BMKG telah menghasilkan 

beberapa peraturan perundang-undangan meliputi: 

 

a. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2009  tentang  Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika; 

b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2012  tentang 

Penyelenggaraan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika; 

c.    Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan 

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

d.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2014  tentang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Peraturan 

Pemerintah (PP) tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan 

Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

f.    Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Induk 
 

Penyelenggaraan MKG Tahun 2017-2041; dan 
 

g.    Peraturan perundang-undangan lain yang terkait. 
 

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan meteorologi, 

klimatologi, dan geofisika khususnya dalam pelayanan informasi dan 

jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika, maka diperlukan 

perubahan pada peraturan perundang-undangan, antara lain : 
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a. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2009  tentang  Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika; 

b.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan 

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 

c.  Peraturan  Presiden    Nomor  61  Tahun  2008    tentang  Badan 
 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
 

 
3.5.  KERANGKA KELEMBAGAAN 

 
Dalam   rangka   mencapai   visi,   misi,   dan   strategi   Balai 

Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V sebagaimana telah 

dijabarkan pada bab sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Wilayah V harus didukung oleh perangkat   organisasi,   proses   

bisnis/tata laksana,  dan  sumber  daya aparatur yang mampu 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Balai Besar Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V secara efektif dan efisien baik di 

tingkat kantor BBMKG WILAYAH V maupun di tingkat UPT wilayah. Untuk 

itu kegiatan pengembangan dan penataan   kelembagaan   yang   meliputi   

organisasi   dan   proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya 

aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan 

berkesinambungan. 

 

1.  Kebutuhan   Fungsi   dan   Struktur   Organisasi/Tata   Laksana 
 

(Eksternal dan Internal). 
 

Sejalan  dengan  besarnya  tuntutan  masyarakat  terhadap kebutuhan 

pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang lebih 

tepat, cepat dan akurat, serta semakin pesatnya perkembangan 

teknologi yang menuntut penyesuaian organisasi yang mengarah pada 

penerapan prinsip-pinsip good governance, maka perlu dilakukan 

penataan terhadap organisasi yang ada pada wilayah dan daerah. 

 

2.  Kebutuhan  Pengelolaan  Sumber  daya  Manusia  (Kualitas  dan 
 

Kuantitas) 
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Berdasarkan  Peraturan  Kepala BMKG  Nomor  08  Tahun  2019 

tentang Organisasi dan tata kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi 

dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun 

Geofisika, struktur BBMKG Wilayah V terdiri dari: 
 
 
 
 
 

a. Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
Wilayah V 

 

b. Kepala Bagian Tata Usaha  

c. Kepala Bidang Observasi; 

d. Kepala Bidang Data dan Informasi; 

e. Kepala Sub Bagian Persuratan dan Kepegawaian  

f Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan  

g Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Penyebaran  

h Kepala Sub Bidang Instrumentasi dan Kalibrasi  

i Kepala Sub Bidang Pelayanan Jasa  

j Kepala Sub Bidang Manajemen Data  
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BAB IV 
 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
 
 
 

4.1 Target Kinerja 
 

Tiga jenis kinerja yang perlu diukur untuk memudahkan 

pengelolaannya yaitu kinerja sasaran strategis (impact), kinerja sasaran 

program (outcome) dan kinerja sasaran kegiatan (output). Sebelumnya 

diuraikan tentang pengukuran kinerja 

4.1.1 Pengukuran Kinerja 
 

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut 

ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, 

sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan 

pencapaian  visi,  misi  dan  tujuan  tersebut  ditentukan  oleh 

kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program 

dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah 

penting yang harus dilakukan oleh BBMKG Wilayah V untuk dapat 

mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra BBMKG Wilayah 

V berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam 

menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar 

permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup 

pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran 

strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Sudah barang 

tentu bahwa pengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus 

saling terkait juga harus menunjukkan alur logikanya sehingga 

pencapaian  sasaran  kegiatan  adalah  untuk mencapai sasaran 

program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam 

rangka mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur 

sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, 

ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang 

dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target BBMKG Wilayah 

V merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan 

dicapai  BBMKG Wilayah V  dari  setiap  indicator kinerjanya. 

Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. 
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Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara 

target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran 

kinerja baik pada level sasaran strategis, program, maupun 

kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah 

memenuhi kaidah- kaidah  Spesific,  Measurable,  Achievable,  

Relevant  dan  Time bound  atau  disingkat  SMART.  Tatacara  

pengukuran target kinerja untuk ketiga kinerja di atas dituangkan 

dalam Profil Pengukuran Kinerja BMKG. 

 

4.1.2 Target Kinerja Sasaran Strategis 
 

Terdapat dua sasaran strategis sebagai indikator pencapaian 

tujuan  BMKG.  Pencapaian  sasaran  strategis  ini  merupakan 

cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau 

capaian outcome    program    yang    diselenggarakan.    

Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target 

sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2024 

untuk dua sasaran strategis BBMKG Wilayah V. 
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Tabel 1. 

Matriks Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BMKG. 
 

 

Persentase peralatan operasional MKG yang terkalibrasi dan 

laik operasional dan persentasi ketersediaan data MKG yang 

termonitoring di Balai Besar MKG Wilayah V serta Indeks 

Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika adalah ukuran kinerja 

utama untuk mewujudkan peningkatan layanan komunikasi 

dan tekonologi MKG di Daerah. Selain itu, Akurasi Informasi 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang Cepat, Tepat dan 

Akurat merupakan ukuran kinerja utama yang akan 

dilaksanakan   oleh   BBMKG Wilayah V untuk   mewujudkan 

tercapainya Peningkatan Layanan Informasi Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika yang Berkualitas. 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024

SS 1.

a.

Persentase peralatan 

operasional  meteorologi,

klimatologi dan geofisika

yang terkalibrasi dan laik

operasional

% 96 97 98 99 100

b.

Persentase ketersediaan 

data MKG yang 

termonitong di Balai 

Besar MKG Wilayah V

% 91,0 91,8 93,8 94,6 96,6

c.

Indeks kepuasan 

masyarakat terhadap 

layanan informasi MKG 

Balai Besar MKG Wilayah 

V

Skala 

Likert 

(Skala 4)

3,5 3,55 3,6 3,65 3,7

SS 2.

a.

Akurasi informasi 

Meteorologi
% 86 87 88 89 90

b.

Akurasi informasi 

Klimatologi
% 86 87 88 89 90

c.

Akurasi informasi 

Geofisika
% 86 87 88 89 90

SASARAN STRATEGIS DAN 

INDIKATOR KINERJA
SATUAN

TARGET

Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Teknologi MKG di Daerah

Meningkatnya Layanan Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang 

Berkualitas
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4.2. Kerangka Pendanaan 

 Kerangka Pendanaan merupakan salah satu upaya mewujudkan 

landasan untuk sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin 

arah pembangunan BBMKG Wilayah V secara berkesinambungan dan memiliki 

akuntabilitas yang terukur. 

 Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dilandasi oleh 

peraturan perundangan yang berlaku, terutama : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika. 

 Dalam menerjemahkan agenda pembangunan prioritas BBMKG Wilayah 

V dilakukan melalui pendekatan kebijakan perencanaan dan penganggaran. 

Kebijakan perencanaan dan penganggaran tersebut selanjutnya diterjemahkan 

dalam kegiatan, baik yang bersifat prioritas Bidang atau Tata Usaha. 

 Sejak diberlakukan restrukturisasi program dan kegiatan pada tahun 2009 

disyaratkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan anggaran harus berbasis 

kinerja.  

 Penganggaran berbasis kinerja menekankan pada pencapaian hasil dan 

keluaran dari program/kegiatan dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

dari penggunaan sumber daya yang terbatas. 

  Dalam implementasinya kerangka pendanaan BBMKG Wilayah V untuk 

mencapai sasaran strategis pada periode Rencana Strategis (Renstra) atau 

dalam Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) tahun 2020 - 2024 

termasuk yang telah diperhitungan pada level komponen menggunakan Biaya 

Langsung Kegiatan (BLK) dan Biaya Administrasi Kegiatan (BAK),  kebutuhan 

pendanaan bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Selanjutnya sumber pendanaan tersebut dirinci berdasarkan tahun anggaran 

dengan komposisi : 
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Tabel 4.2 

Matrik Pendanaan BBMKG Wilayah V 

Tahun 2020-2024 

SUMBER 
DANA 

ALOKASI  
5 TAHUN 

TAHUN (dalam jutaan rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. APBN 
Rupiah 
Murni 

 25.696.444.000 29.333.228.000 36.837.566.000 - - 

JUMLAH       

 

sasaran kegiatan (output) dan indikator pada tiap kegiatan beserta jumlah alokasi 

dana yang dibutuhkan BBMKG Wilayah V tercantum dalam Matriks Pendanaan Tahun 

2020 – 2024. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

 
Rencana  Strategis  Balai Besar Meteorologi,  Klimatologi,  dan  

Geofisika Wilayah V Tahun 2020-2024 ini adalah sebagai landasan program 

kerja BMKG mulai tahun 2020, sehingga keberhasilan program kerja di 

lingkungan BMKG sangat tergantung pada komitmen untuk menjaga 

perencanaan yang sudah digarisbawahi sebagai acuan kerja di lingkungan 

BBMKG Wilayah V. 

Rencana  Strategis  Balai Besar Meteorologi,  Klimatologi,  dan  

Geofisika Wilayah V Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka menjaga 

kesinambungan program kerja tahunan, menengah dan jangka panjang di 

bidang MKG, serta untuk menjadi  arah  dan  pedoman  pelaksanaan  

penyelenggaraan  MKG  bagi seluruh unit kerja dan stakeholder di  

lingkungan BBMKG Wilayah V. 

Keberhasilan di bidang MKG sangat tergantung pada kontribusi yang 

dapat diberikan berbagai pihak dalam pelaksanaan operasional dan 

pembangunan, yang pada akhirnya juga akan dapat memberikan kontribusi 

kepada  keberhasilan  di  bidang  MKG  secara  nasional.  Untuk  itu  agar 

Rencana Strategis BBMKG Wilayah V ini berhasil sesuai dengan kebutuhan 

program yang ditetapkan maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah sebagai 

berikut: 

1. Seluruh   unit   kerja   di   lingkungan   BBMKG Wilayah V secara   

bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan 

Renstra BBMKG Wilayah V Tahun 2020-2024 dengan sebaik-baiknya. 

 

2. Rencana Strategis (Renstra) BBMKG Wilayah V dijabarkan ke dalam 

Rencana Kerja (Renja) BBMKG Wilayah V dan menjadi acuan bagi 

seluruh unit kerja dan UPT di lingkungan BBMKG Wilayah V dalam 

menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari tahun 2020 sampai 

tahun 2024. 
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3.  BBMKG Wilayah V berkewajiban menjaga konsistensi antara Renstra 

dengan Rencana Kerja seluruh unit kerja dan UPT di lingkungan BBMKG 

Wilayah V. 

 

4.  Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renstra BMKG Tahun 

2020-2024, masing-masing unit kerja dan UPT di lingkungan 

BBMKG Wilayah V berkewajiban melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan  Renstra  dalam  keterkaitannya  

dengan  Rencana  Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 

BMKG Tahun 2020-2024. 

 
 

Rencana Strategis BBMKG Wilayah V harus disempurnakan terus 

menerus. Dengan demikian Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari 

kemungkinan perubahan. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat 

membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran 

tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. 

 

 

 


