
VISI, MISI, TUJUAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI

Memasuki era pembangunan lima tahun ketiga, Dinas Pertambangan dan Energi

Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk

turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2012-2017, sebagaimana yang telah

ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yaitu “BERSATU
MEWUJUDKAN RAKYAT BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA
”.

Nomenklatur visi Bersatu Mewujudkan merupakan wujud betapa besarnya komitmen

rakyat banten untuk selalu menumbuhkembangkan suasana kemasyarakatan yang rukun,

damai, dan harmonis antar seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat

tanpa membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan untuk secara bersama-sama

mewujudkan rakyat banten yang lebih sejahtera. Untuk nomenklatur Rakyat Banten Sejahtera
merupakan cerminan dari suatu keadaan, dimana telah berkurangnya jumlah masyarakat

miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan

prasarana pendidikan, kesehatan, dan perekonomian serta ditemukannya jati diri masyarakat

banten yang maju dan mandiri. Sedangkan nomenklatur Iman dan Taqwa merupakan do’a kita

bersama, yaitu sebagai persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamis,

serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang

diyakini. Keberhasilan pembangunan pada bidang atau sektor apapun, tidak akan

mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

Guna mewujudkan harapan/keinginan Rakyat Banten menjadi sejahtera tentunya

diperlukan kerja keras dari seluruh komponen, baik dari pihak pemerintah daerah maupun dari

seluruh Lapisan masyarakat yang ada di provinsi Banten untuk dapat mendayagunakan dan

mengoptimalkan segenap potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap mengacu pada

prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.



Sejalan dengan harapan tersebut, isu strategis pembangunan Dinas Pertambangan dan

Energi Provinsi Banten pada periode 2012-2017 terfokus pada Peningkatan Ratio Elektrifikasi;

Peningkatan Pemanfaatan dan Pengusahaan Bidang Pertambangan dan Energi; Peningkatan

Pemanfaatan Energi Terbarukan; serta Konservasi Lingkungan dan Perlindungan terhadap

masyarakat dari ancaman bencana alam geologi. Isu strategis tersebut pada dasarnya

merupakan respon dari perubahan lingkungan strategis dan tindak lanjut atas pencapaian

pembangunan bidang pertambangan dan energi yang telah diupayakan Dinas Pertambangan

dan Energi Provinsi Banten pada periode sebelumnya.

Untuk itu, dalam menjawab amanat dan tantangan diatas, serta dengan

mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsinya, maka Dinas Pertambangan dan Energi

Provinsi Banten dengan memperhatikan perencanaan strategis yang tercantum pada

RENSTRA Kementerian ESDM Tahun 2010-2014 (”terwujudnya ketahanan dan kemandirian

energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”), menetapkan Visi
2012-2017 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu:

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten 2012-

2017 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Berkaitan dengan penetapan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi

Banten 2012-2017, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Banten Tahun 2012-2017 yang

terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi

Banten, khususnya pada misi-misi berikut, yaitu :

VISI DISTAMBEN 2012-2017 :

“PEMERATAAN INFRASTURUKTUR ENERGI SERTA
PENINGKATAN PEMANFAATAN POTENSI PERTAMBANGAN
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG

TERWUJUDNYA RAKYAT BANTEN SEJAHTERA”



Misi ke-1 : “PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH/KAWASAN BERWAWASAN

LINGKUNGAN”,

Misi ke-2 : “PEMANTAPAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF UNTUK MENDORONG

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”, dan

Misi ke-5 : “PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH YANG

BERWIBAWA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN

BERSIH”

Untuk itu, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten menetapkan Misi 2012-2017

sebagai berikut:, yaitu :

MISI DISTAMBEN 2012-2017 :

1. MENINGKATKAN PEMERATAAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP
ENERGI MELALUI PEMERATAAN INFRASTRUKTUR ENERGI;

2. MENINGKATKAN PEMANFAATAN DAN PENGUSAHAAN POTENSI
PERTAMBANGAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN

BERKELANJUTAN;

3. MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
BERSIH (GOOD GOVERNANCE)


