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Perubahan ini dapat terselesaikan tepat pada 

waktunya. Proyek Perubahan ini merupakan 
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XII Tahun 2022 Provinsi Jawa Timur yang mana 
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Minyak dan Gas Bumi adalah Komoditas Vital dan Strategis Nasional 

sehingga kebijakan pengelolaan Migas ( Undang Undang No. 22 Tahun 

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ) masih menjadi kewenangan 

pemerintah pusat dan tidak mengatur Biogenic Shallow Gas Metana, 

dalam arti rezim peraturan kebijakan belum mengatur pengelolaan 

potensi Gas Rawa (Biogenic Shallow Gas Metana. 

Jawa Timur memiliki potensi Migas disepanjang pantai utara Jawa Timur 

dan Madura, namun hasil pengelolaan sumberdaya Migas sedikit 

dinikmati oleh masyarakat di daerah, disamping masyarakat daerah 

penghasil migas belum tentu menikmati fasilitas migas karena 

pemerataan infrastruktur . tidak merata, sehingga  sangat rawan terjadi 

gejolak social di daerah. 

Pemerintah Jawa Timur juga diamanati peningkatan Target Bauran 

Energi dari Energi Baru Terbarukan pada Perda No. 6 Tahun 2019 

tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2025-2050) melalui peningkatan pemanfaatan Gas untuk industry dan 

Rumah Tangga, disamping pemanfaatan pembangkit energy terbarukan. 

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

KONDISI SAAT INI

You can simply  

impress your audience  

and add a unique zing  

and appeal to your  
Presentations.

2019

TARGET RUED 2050

TARGET RUED 2025

1. Undang – Undang Nomor 30 Tahin 2007 tentang Energi, mengamanatkan :
a. Pemanfaatan sumber daya energi diutamakan menggunakan energi baru

terbarukan
b. Penyediaan energi bagi masyarakat di daerah pedesaan, terpencil dan

tertinggal dengan potensi SDA setempat,
c. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Umum Energi.

2. Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah 
Provinsi Jawa Timur :

- Pasal 4 ayat (2b) RUED-P berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat
daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energy lintas
sector;

- Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab atas
pelaksanaan RUED-P;

- Pasal 6 ayat (1) Pencapaian target RUED-P diprioritaskan melalui peran
energy baru terbarukan dalam bauran energi;
Ayat (2) Bauran energy sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditargetkan sebesar:
a. 17,09 % (tujuh belas koma nol koma sembilan persen) sampai

dengan tahun 2025;
b. 19,59% ( Sembilan belas koma lima puluh Sembilan persen )

sampai dengan tahun 2050
- Pasal 11 ayat (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,

monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUED-P. Ayat (2)
Pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas..



Maka pemanfaatan potensi Biogenic Shallow Gas Metana (BSGm) 
untuk masyarakat pedesaan merupakan solusi, meningkatkan nilai 
tambah BSGm, menetralisir konflik social masyarakat daerah penghasil 
migas, peningkatan Target Bauran Energi Jawa Timur dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
Kejadian pembentukan gas alam dapat terbentuk baik secara biogenik 
dan thermogenik. Gas rawa digolongkan termasuk dalam gas biogenik 
yang terbentuk dari sisa organisme di rawa-rawa yang kemudian 
terawetkan dan terubah menjadi fasa gas. Komponen utama dari gas 
rawa adalah metana (CH4)yang memang sudah sangat umum 
ditemukan di mana saja di permukaan bumi ini.  Gas Rawa merupakan 
gas hidrokarbon yang mudah terbakar, memiliki rantai carbon 
terpendek (C1) sehingga merupakan gas yang paling ringan, yaitu 
sekitar 0,7 lebih ringan dari udara, sehingga jika tersebar diudara akan 
langsung menguap naik ke atmosfir. Namun demikian, jika digunakan 
sebagai sumber energi termasuk jenis bahan bakar yang ramah 
lingkungan, karena hasil pembakarannya mengeluarkan carbon 
dioksida (CO2) dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan jenis bahan 
bakar hidrokarbon lainnya.Sedangkan gas termogenik terbentuk akibat 
tekanan dan temperatur bumi.Pada tempat yang sangat dangkal gas 
dapat terbentuk karena proses biologi yaitu aktifitas bakteri pengurai 
yang mengeluarkan gas dan inilah yang disebut gas rawa. Gas rawa 
termasuk gas biogenik yang dalam proses pembentukan dibagi 
menjadi tiga proses utama yaitu (Schoell, 1988): 

1. Fermentasi bakteri anaerobik pada sampah, kotoran ternak atau 
sejenisnya. Gas yang dihasilkan proses ini disebut biogas methana 
atau gas biomasa. 

2. Fermentasi bakteri asetat pada lapisan sedimen yang kaya zat 
organik (gas charged sediment) secara kimiawi: CH3COOH –> CH4 
+ CO2. 

3. Proses reduksi CO2 oleh bakteri dari batuan volkanik atau 
magmatik alami secara kimiawi: CO2 + 2 H2O –> CH4. 



Gas Biogenik  mempunyai ciri-ciri tidak berbau 
(odorless), bertekanan rendah ke sedang dan 
mempunyai dimensi pelamparan yang setempat-
setempat (isolated). Manifestasi gas rawa akan 
terlihat dengan jelas pada lahan atau sawah 
penduduk yang berair yang mengeluarkan 
gelembung-gelembung gas yang muncul 
kepermukaan. Pada beberapa kasus, gas rawa 
menyembur pada lubang bor air penduduk yang 
tidak sengaja menembus kantong gas rawa. 
Kejadian ini sering kita saksikan pada akhir-akhir ini, 
gas rawa keluar bersama air sedikit bercampur 
material berukuran pasir dengan tinggi semburan 
bisa mencapai 20 meter.  
Cadangan energi (fosil) yang merupakan andalan 
utama dalam memenuhi kebutuhan energi semakin 
lama semakin berkurang, sehingga menjadikan 
harga bahan bakar fosil tersebut semakin tinggi. 
Untuk itu perlu dicari bahan bakar alternatif yang 
secara nyata dapat memberikan kontribusi dalam 
meringankan masyarakat khususnya masyarakat 
pedesaan dalam memenuhi kebutuhan akan 
energinya. Gas – gas dangkal yang terindikasi pada 
umumnya berupa gas biogenic (gas methane), 
bersifat pocket–pocket dan diperkirakan cukup 
untuk memenuhi kebutuhan energy disekitar 
rembesan, sebagai substitusi bahan bakar LPG atau 
kayu bakar untuk keperluan rumah tangga. 
Saat ini pemanfaatan Potensi Gas Biogenic cukup 
banyak tersebar sepanjang pantai utara Jawa Timur, 
Kepulauan Madura, kemudian ada di Sidoarjo, 
Mojokerto, Jombang, Ngawi, Nganjuk dan 
Bojonegoro. Dari manifes SGM yang keluar secara 
alami di daerah tersebut sebagian kecil oleh warga 
dimanfaatkan secara tradisional untuk memasak 
secara pribadi, dan sebagian besar tersimpan di 
perut bumi dan akibat rekahan/ patahan lapisan 
bumi terbuang ke udara bebas. Pada kenyataannya 
pemanfaatan secara tradisional oleh warga sangat 
berbahaya karena mudah terbakar dan meledak, 
dimana karakteristik gas methane di alam  memiliki 
tekanan yang sulit diprediksi kestabilannya. Oleh 
karena itu, semestinya harus dikelola menggunakan  
teknologi tertentu agar penggunaannya lebih aman 
dan optimal dengan mempertimbangkan aspek 
keselamatan dan kesehatan masyarakat serta 
menggunakan teknologi tepat guna. Gas Metana 
memiliki Nilai Kalor 20 MJ/m3 dengan efisiensi 
pembakaran 60 persen pada konvensional kompor 
gas. 

Berdasarkan data yang ada, Jawa Timur 
memiliki potensi Gas Dangkal Biogenik (Gas 
Methane) cukup berlimpah akan tetapi belum 
dapat dikelola karena aturan kebijakan 
pengelolaan yang mendasari belum ada. 
Namun demikian menyiapkan peraturan baru 
akan membutuhkan waktu lama dan biaya 
sehingga diperlukan terobosan kebijakan 
Kesepakatan Bersama antar stakehorder 
energy khususnya gas di Jawa Timur ( Dinas 
ESDM Provinsi Jawa Timur, SKK Migas 
Jabanusa, PT. Perusahaan Gas Negara dan 
Ikatan Ahli Geologi Indonesia Jawa Timur ) 
guna mengakselerasi pemanfaatan potensi 
Gas Biogenik agar bernilai ekonomi dan dapat 
memberi manfaat kepada masyarakat. 

Semburan Gas Biogenik yang terbakar di 
persawahan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 

Semburan gas yang disertai api di SDN 

Angsokah 3 Omben, Sampang, Madura 



Inovasi yang dilaksanakan adalah kebijakan kepemimpinan kolaborasi yaitu suatu konsep 
dimana terdapat beberapa pemimpin dalam organisasi yang saling berkomitmen satu 
dengan yang lainnya untuk saling berperan dan saling melengkapi dalam rangka 
pengembangan energi baru khususnya dalam pemanfaatan teknologi biogenic shallow 
gas metana. kolaborasi ini sangat diperlukan mengingat pengembangan energi baru 
adalah suatu kinerja yang belum ada sebelumnya dan memerlukan peran aktif berbagai 
sektor, dalam hal ini adalah kepemimpinan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Ikatan Ahli 
Geologi Indonesia (IAGI) Jawa Timur, Dinas Perijinan serta Dinas Pertanian dan peran 
serta masyarakat. Adapun bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui keputusan 
kerjasama yang strategis untuk saling berperan dalam meningkatkan pemanfaatan energi 
baru di Provinsi Jawa Timur. 
Gas rawa mempunyai karakter yang unik dengan gas yang lain, baik dari sisi geologi, 
sumberdaya, teknik eksplorasi dan skala pemanfaatannya. Tata kelola gas rawa tidak 
akan ekonomis bila dikerjakan oleh perusahaan migas atau K3S karena bertekanan 
rendah dan bercadangan kecil sehingga tidak layak untuk dikomersialisasi untuk skala 
industry besar.  
Teknik eksplorasi yang sederhana dan tata cara produksi yang mudah dan relative murah 
memungkinkan tata kelola gas rawa diserahkan kepada pemerintah daerah dengan 
sumber daya manusia yang dimilikinya. Pemerintah daerah yang sudah melakukan upaya 
ini adalah Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan kegiatan studi dan eksplorasi hingga 
pembangunan Demplot infrastruktur distribusi gas rawa di beberapa desa.  

SP1 

1,5-2 bar SP2 

8  bar 

Water Water 

2-3 bar 

WARGA 

Sumber 

BSGM 

6 Compressor 

secara Paralel 



TUJUAN PROYEK PERUBAHAN 
• JANGKA PENDEK 

Tujuan jangka pendek dari proyek perubahan ini adalah mewujudkan kebijakan 
kepemimpinan kolaborasi dalam rangka pemanfaatan teknologi Biogenic Shallow Gas 
Metana dengan jalan antara lain:  

Tujuan jangka pendek dari proyek perubahan ini adalah mewujudkan kebijakan 
kepemimpinan kolaborasi dalam rangka pemanfaatan teknologi Biogenic Shallow Gas 
Metana dengan jalan antara lain:  

– Mewujudkan komitmen dengan membentuk Tim Kerja Internal dan Eksternal dari 
stakeholder baik dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. 

– Penetapan lokasi Proyek Perubahan. 

– Mewujudkan kebijakan Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi 
Pencapaian Bauran Energi Baru Terbarukan di Jawa Timur 

– Mewujudkan Legal Standing suatu kebijakan berupa kesepakatan bersama antara 
stakeholder energy ( Dinas ESDM, SKK Migas JabaNusa, PT. PGN, IAGI Jawa Timur ) 
untuk pemanfaatan Biogenik Shallow Gas Metana Jawa Timur untuk warga area 
potensi. 

– Mewujudkan Layout Rencana Jaringan dan Design Instalasi Separator Biogenic 
Shallow Gas Metana. 

– Pembuatan Prototype Separator Biogenic Shallow Gas Metana dan Uji Coba. 

– Sosialisasi Inisiasi Pemanfaatan Biogenik Shallow Gas Metana sebagai Energi Baru 
Terbarukan. 

• JANGKA MENENGAH 

Tujuan jangka menengah dari proyek perubahan adalah: 

– Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan Separator 
Biogenic Shallow Gas Metana di tingkat Desa ( SK Pokmas Pengelola )  

– Penerapan pembangunan Separator Biogenic Shallow Gas Metana Warga desa calon 
penerima bantuan 

– Warga menikmati Gas Murah untuk memasak pengantian biaya operasional. 

– Sosialisasi dan pembinaan operational kepada aparatur, dan warga desa penerima 
serta stake holder terkait 

•  JANGKA PANJANG 

Tujuan Jangka Panjang dari proyek perubahan adalah: 

– Evaluasi dan Monitoring Pengembangan Separator Biogenic Shallow Gas Metana.  

– Sosialisasi dan pembentukan BUMDES Separator Biogenic Shallow Gas Metana.  

– Evaluasi dan Monitoring manfaat bantuan Separator Biogenic Shallow Gas Metana 
bagi kesejahteraan warga  

 



MANFAAT PROYEK PERUBAHAN 

Manfaat umum yang diperoleh dari proyek perubahan adalah 
mewujudkan sumber energi baru untuk menjadi salah satu upaya 
dalam rangka mewujudkan SDGs di Provinsi Jawa Timur.  
Selain itu secara khusus manfaat yang diharapkan dihasilkan oleh 
proyek perubahan ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu 
manfaat internal dan manfaat eksternal seperti dijelaskan 
sebagai berikut. 
Manfaat Internal 
• Merupakan kontribusi Dinas Energi Sumber Daya Mineral 

Provinsi Jawa Timur dalam upaya pemenuhan kebutuhan 
energy murah dan peningkatan perekonomian warga 
pedesaan.  

• Mendorong terwujudnya percepatan Bauran Energi Baru 
Terbarukan. 

• Meningkatkan sinergitas pemimpin dalam pemanfaatan 
energi baru serta membangun komitmen bersama yang 
strategis 

• Meningkatkan kolaborasi kepemimpinan antara Pemerintah, 
Swasta dan Masyarakat  

  
Manfaat Eksternal 
• Meredam konflik social (horizontal dan vertical) di 

masyarakat daerah penghasil migas. 
• Menjaga kesatuan dan persatuan Bangsa. 
• Meningkatnya kemandirian energy, pemenuhan energi 

murah, ramah lingkungan karena penurunan emisi karbon. 
• Diversifikasi pencapaian pencapaian Target Rencana Umum 

Energi Daerah dari Energi Baru Terbarukan lainnya. 
• Meningkatkan pencapaian SDGs di Provinsi Jawa Timur. 



MILESTONE PROYEK PERUBAHAN 
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Konsultasi dengan Coach dilaksanakan 
secara daring untuk menerima 
bimbingan dan arahan dalam 
mengimplementasikan proyek 
perubahan. dalam bimbingan tersebut 
Coach memberikan arahan agar dalam 
melaksanakan proyek perubahan 
hendaknya memperhatikan beberapa 
hal terutama keterlibatan stakeholder 
dan koordinasi dengan berbagai pihak 
untuk mendukung keberhasilan proyek 
perubahan 

Mentor memberikan arahan bahwa dalam melaksanakan proyek 
perubahan hendaknya selalu berkomunikasi dan berkoordinasi 
dengan stakeholder terkait, stakeholder internal lingkup Dinas ESDM 
maupun dari eksternal di luar Dinas ESDM harus terus dilakukan 
pendekatan sehingga proyek perubahan ini dapat terwujud dengan 
baik dan paripurna untuk memberikan manfaat yang besar bagi 
masyarakat Jawa Timur 



Koordinasi dengan stakeholder internal dilaksanakan melalui rapat internal 
bersama stakeholder lingkup Dinas ESDM untuk membahas berbagai hal 
dalam rangka persiapan implementasi proyek perubahan. dalam rapat 
disampaikan mengenai rencana implementasi proyek perubahan yang akan 
dilaksanakan yaitu PEMANFAATAN TEKNOLOGI “BIOGENIC SHALLOW GAS 
METANA” SEBAGAI ENERGI BARU MELALUI KOLABORASI STAKEHOLSER 
ENERGI DI JAWA TIMUR 

Dalam rapat 
diperoleh 
dukungan dari 
semua peserta 
rapat yang hadir 
untuk berperan 
aktif dalam 
mengimplementas
ikan proyek 
perubahan. dan 
sebagai langkah 
awal 
diinstruksikan agar 
dibentuk Tim 
Strategis 
Pemanfaatan 
Biogenik Shallow 
Gas 



Dalam rangka mewujudkan efektivitas kinerja implementasi proyek perubahan, 
diperlukan adanya Tim Strategis Pemanfaatan Biogenik Shallow Gas. Terkait 
dengan hal tersebut, maka dilaksanakan pembahasan secara internal untuk 
menyusun konsep pembentukan Tim tersebut yang akan ditetapkan dengan 
menggunakan Keputusan Kepala Dinas  ESDM Provinsi Jawa Timur. 



Penetapan lokasi dilaksanakan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan 
stakeholder internal dan eksternal. Hal ini dilaksanakan agar dalam 
implementasinya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang 
diharapkan 



Dalam rapat koordinasi dan rapat kerja disampaikan bahwa 
munculnya beberapa sembura gas liar di persawahan penduduk 
seperti di Pamekasan, Porong, Indramayu, Banyuasin, 
Banjarnegara, Sragen, Mojokerto dan berbagai tempat lainnya 
sebenarnya merupakan fenomena geologi yang umum. Gas 
yang muncul merupakan gas methan (CH4) yang merembes dari 
kantong-kantong atau poket-poket gas biogenik yang terbentuk 
dari bekas rawa-rawa atau sungai purba 
Pemanfaatan gas biogenik untuk tujuan komersial memang 
masih memerlukan kajian yang lebih mendalam terutama dalam 
menentukan potensi cadangan serta proses pemanfaatannya. 
Namun demikian dengan telah diproduksinya jenis generator 
yang secara khusus dirancang menggunakan bahan bakar 
methan  



Dalam rangka mewujudkan kolaborasi, 
maka diperlukan adanya konsep 
Keputusan Bersama yang melibatkan 
Dinas ESDM, Pemerintah Pusat / 
Stakeholder Migas Jatim, IAGI dan 
Masyarakat dalam rangka 
pemanfaatan Gas Biogenik Jawa Timur. 

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Biogenic 
Shallow Gas Metaha sebaga EBT di Jawa Timur 





Hasil dari pelaksanaan 
kegiatan ini adalah 
ditetapkannya Keputusan 
Gubernur Jawa Timur 
Nomor : 
188/187/KPTS/013/2022 
Tentang Tim Pelaksanaan 
Rencana Umum Energi 
Daeah dan Capaian 
Bauran Energi Baru dan 
Terbarukan Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2022-2024 



• Gas alam sebagai bahan bakar, antara lain sebagai 
bahan bakarPembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap, bahan 
bakar industriringan, menengah dan berat, bahan 
bakar kendaraan bermotor(BBG/NGV), sebagai gas kota 
untuk kebutuhan rumah tanggahotel, restoran dan 
sebagainya. 

• Gas alam sebagai bahan baku, antara lain bahan baku 
pabrikpupuk, petrokimia, metanol, bahan baku plastik 
(LDPE = lowdensity polyethylene, LLDPE = linear low 
density polyethylene,HDPE = high density polyethylen, 
PE= poly ethylene, PVC=polyvinyl chloride, C3 dan C4-
nya untuk LPG, CO2-nya untuk softdrink, dry ice 
pengawet makanan, hujan buatan, industri besituang, 
pengelasan dan bahan pemadam api ringan. 

• Gas alam sebagai komoditas energi untuk ekspor, yakni 
Liquefied Natural Gas (LNG.Teknologi mutakhir juga 
telah dapat memanfaatkan gas alam untuk air 
conditioner (AC=penyejuk udara), seperti yang 
digunakan di bandara Bangkok, Thailand dan beberapa 
bangunan gedung perguruan tinggi di Australia. 



Rapat 
Penetapan 
Lokasi uji coba 
pemanfaatan 
Separator 
Biogenic 
Shallow Gas 
Metana 

Perencanaan pemanfaatan gas rawa sumur WD-20 milik PT. 
Kimia Farma., Tbk. Lokasi ini terletak 112° 23' 22.473" BT & 7° 
27' 58.313" LS yang secara administratif terletak di Desa 
Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang 





Biogas sendiri dikenal dalam dua macam yaitu Gas rawa (Biogas) dan Biosyngas, hal yang 
membedakannya adalah cara pembuatan dari gas tersebut. Biogas diperoleh melalui 
fermentasi sedangkan Biosyngas merupakan produk yang dibuat dengan gasifikasi 
thermokimia pada suhu tinggi, dari materil kaya karbon seperti batu bara, minyak bumi, 
dan gas alam yang mudah menjadi monoksida (CO). Jika Biogas dibersihkan dari 
pengotor secara baik, ia akan memiliki karakteristik yang sama dengan gas alam. Jika 
langsung dihubungkan ke jaringan distribusi gas maka gas rawa dapat dimanfaatkan 
sebagai energi alternatif potensi sosial budaya, ekonomi, dan sarana prasarana pendukung 
lainnya. 
Komponen penyusun biogas adalah gas methana (CH4) hampir 70% dan gas CO2, H2O, 
H2S dan gas lain yang jumlahnya sekitar 30%, karena sifatnya mudah terbakar, maka 
biogas dapat dipergunakan sebagai sumber energi alternatif  untuk keperluan seperti: 
menyalakan kompor, lampu, dan untuk menjalankan motor bakar. Ditinjau dari bahan baku 
pembuatannya, sifat biogas dan teknologinya yang tidak terlalu sulit maka teknologi biogas 
mampu menyediakan energi yang murah dan nyaman. 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi 
Jawa Timur mengimplementasikan Kebijakan Nasional tersebut dalam berbagai kegiatan, 
khususnya bagi daerah yang memiliki potensi sumber energi alternatif yang dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat 



SOSIALISASI DAN 
UJI COBA 

OPERASIONAL 
SEPARATOR 
BIOGENIC 

SHALLOW GAS 
METANA.” BATCH 

COUNTINOUS’ 

Sosialisasi disampaikan dalam rangka menyampaikan informasi tentang pemanfaatan biogenic 
shallow gas metana. Selain itu juga disampaikan bahwa Jawa Timur memiliki potensi ± 1/3 Energi 

Nasional baik Migas maupun Ketenagalistrikan serta 25.000 MW (Energi Baru Terbarukan) sehingga 
memiliki peran strategis guna menopang pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Data energi 

yang lengkap dan akurat semakin penting untuk dapat disajikan secara cepat dan komprehensif 
sebagai bahan pijakan mendukung kebijakan pembangunan agar nilai ketahanan energi dapat terukur 

secara tepat. 



Komitmen Ibu Gubernur Pengembangan EBT dan Audiensi dengan Bpk. Wakil 
Gubernur Jawa Timur diversifikasi Gas Bumi bersama Kepala SKK Migas  

Dukungan dari Direktorat 
Perencanaan dan Pembangunan 

Infrastruktur EBTKE 

Dukungan dan sosialisasi 
kepada Masyarakat 

Dukungan dari Dirjend Migas, 
SKK MIgas dan Dewan Energi 
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Dukungan Sekjend ADMET dan 
Ketua IAGI Pusat Bp. Andang 

Bachtiar 

Peresmian Jaringan Gas Bumi 
untuk Rumah Tangga di Kota 

Probolinggo 

Dukungan dari Kedutaan Besar 
Australia untuk pemanfaatan 
energi bari dan terbarukan di 

Provinsi Jawa Timur 

STRATEGI KOMUNIKASI 

PEMANFAATAN SUMBER DAYA 



• Proyek Perubahan sesuai dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) nomor 7 yaitu 
Energi Bersih dan Terjangkau. Dalam hal ini 
pemanfaatan Biogenic Shallow Gas Metana 
merupakan langkah nyata dalam rangka mewujudkan 
energi yang bersih dan memberikan manfaat ekonomi 
bagi masyarakat sebagai pengganti LPG 

• Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pemanfaatan energi baru “biogenic shallow gas 
metana” sangat diperlukan adanya komitmen bersama 
dari pemangku kebijakan baik di tingkat Pemerintah 
Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta stakeholder 
terkait  lainnya untuk membangun komitmen bersama 
sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya 
energi di Jawa Timur melalui upaya bersama. Upaya 
bersama tersebut selanjutnya dituangkan dalam 
bentuk Kesepakatan Bersama antara Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral Provinsi Jaw Timur Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 
Gas Bumi Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, PT. 
Perusahaan Gas Negara Sales Operation Region III 
Ikatan Ahli Geologi Indonesia Jawa Timur tentang 
Pengembangan Potensi Biogenic Shallow Gas Metana 
di Jawa Timur. 

• Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting 
untuk mendukung keberhasilan proyek perubahan 
serta dalam rangka mengupayakan dukungan dari 
stakeholder terkait baik dari instansi pemerintah, 
pihak swasta maupun masyarakat untuk bersama-
sama berpartisipasi aktif terhadap pemanfaatan 
teknologi yang aman dan bermanfaat bagi 
ketersediaan energi baru di Jawa Timur 

Pemanfaatan teknologi “Biogenic Shallow Gas Metana” 
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 
1. Membangun dukungan dan komitmen yang kuat 

lingkup Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk 
melaksanakan proyek perubahan Pemanfaatan 
Teknologi “Biogenic Shallow Gas Metana” sebagai 
energi baru melalui kolaborasi stakeholder energi di 
Jawa Timur 

2. Melakukan pembentukan Tim yang secara khusus 
melaksanakan fungsi-fungsi dalam rangka 
meningkatkan kepentingan dan pengaruh terhadap 
pelaksanaan proyek perubahan. keberadaan Tim 
terebut ditetapkan dengan menggunakan SK Kepala 
Dinas ESDM maupun melalui SK Bupati Jawa Timur 

3. Strategi komunikasi dilaksanakan meallui rapat 
koordinasi serta memanfaatkan media digital dalam 
hal ini adalah beritajatim.com dan detik.com untuk 
menyebarluaskan pemanfaatan teknolgi biogenic 
shallow gas metana di Jawa Timur. 

 

KESIMPULAN 

REKOMENDASI 
Setelah pelaksanaan selama jangka 
pendek (2 bulan) Pemanfaatan Teknologi 
“Biogenic Shallow Gas Metana” melalui 
kolaborasi stakeholder energi di Jawa 
Timur, dapat disarankan sebagai berikut : 
• Meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat dalam rangka 
pemanfaatan Separator Biogenic 
Shallow Gas Metana di tingkat Desa 
( SK Pokmas Pengelola ) 

• Penerapan pembangunan 
Separator Biogenic Shallow Gas 
Metana Warga desa calon 
penerima bantuan 

• Sosialisasi dan pembentukan 
BUMDES Separator Biogenic 
Shallow Gas Metana  




