
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, rincian komposisi

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

3. Bidang Usaha dan Kerjasama

4. BidangEnergi dan Ketenagalistrikan

5. Bidang Pertambangan dan Geologi

6. Bidang Pengawasan dan Pengendaliaan

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD)

8. Jabatan Fungsional

Berikut adalah uraian tugas dan tata kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten per unit kerja,

sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten.

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi :

(1) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kewenangan dekonsentrasi dan pembantuan

dalam bidang Pertambangan dan Energi.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi

sebagai berikut; yaitu :

a) Perumusan kebijakan teknis bidang Pertambangan dan Energi sesuai rencana strategis dinas;

b) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi kegiatan dinas;

c) Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi kesekretariatan;

d) Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Bina Usaha dan Kerjasama;

e) Pembinaan dan penyelenggaraan pemeliaharaan serta koordinasi bidang energy dan

ketenagalistrikan;

f) Pembinaan, penyelenggaraan, koordinasi bidang Pertambangan dan Geologi;

g) Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Pengawasan dan Pengendaliaan;

h) Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dnas

Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;

i) Melaksanakan tugas lain sesui tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai

berikut :



a) Menyusun rencana strategis dinas;

b) Menetapkan perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendaliaan dan mengevaluasi

penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

c) Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dinas;

d) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;

e) Melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas;

f) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam melaksanakan tugas;

g) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

a) Sekretaris;

b) Bidang Bina Usaha dan Kerjasama;

c) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;

d) Bidang Pertambangan dan Geologi;

e) Bidang Pegawasan dan Pengendaliaan

f) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;

g) Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi :

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dalam

melaksanakan perumusan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, melaksanakan monitoring,

pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris mempunyai fungsi sebagai

berikut: :

a) Perumusan rencana kerja Dinas;

b) Perumusan kebijakan,pedoman standardisasi,koorinasi, pembinaan dan pengembangan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

c) Perumusan pengaturan, pembinaan pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaooran;

d) Pelaksanaan evaluasi, supervise dan pelaporan kebijakan standardisasi program administrasi umum

dan kepegawaian keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

e) Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian keuangan serta evaluasi

dan pelaporan;

f) Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian keuangan, penyusunan program evaluasi

dan pelaooran;

g) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.



(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris mempunyai tugas

sebagai berikut:

a) Menyusun rencana kerja kesekretariatan dinas;

b) Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, layanan administrasi umum dan

kepegawaiaan, keungan serta evaluasi dan pelaporan;

c) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaiaan,

keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

d) Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaiaan, keuangan , evaluasi dan pelaporan;

e) Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaiaan, keuangan serta

evaluasi dan pelaporan;

f) Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan,

kehumasan, dan penyusunan program;

g) Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;

h) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian dinas;

i) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelakasanaan tugas;

j) Melaksanakan pembuatan pelaporan tugas dan fungsinya;

k) Melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.

(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud diatas membawahi ;

a) Sub bagian Umum dan Kepegaiawaian;

b) Sub Bagian Keuangan;

c) Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam

melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga,

kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset

dinas.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kepala Sub-Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusunan rencana kerja Sub-Bagian;

b) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dinas;

c) Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;

d) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

e) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dinas;

f) Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas;

g) Melaksanakan pengelolaan kebersihan, kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta

lingkungannya;



h) Melaksanakan fungsi kehumasan;

i) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup dinas;

j) Melaksanakan pembauatan laporan tugas dan fungsinya;

k) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretasris dalam melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuanan, verifikasi dan perbendaharaan

dinas.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;

b) Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan dilingkungan dinas;

c) Melaksanakan penyiapan bahanpembayaran dan pengeluaran anggaran belanja dinas dari

sumber APBD maupun APBN;

d) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaankegiatan dinas sesuai

anggaran yang telah ditetapkan;

e) Melaksanakan pebayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

f) Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan

g) Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan dan penyetoran pajak-pajak;

h) Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja dinas;

i) Menyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;

j) Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup dinas;

k) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

l) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

2.3 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris

dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dankegiatan, evaluasi dan pelaporan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program,

Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja Sub Bagian;

b) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas;

c) Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja dinas dari sumber APBD maupun

APBN;

d) Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan dinas;

e) Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan dinas;



f) Melaksanakanpenyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan;

g) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dinas dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

h) Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan dinas;

i) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan

kegiatan dinas;

j) Melaksanaan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari

dana APBD maupun APBN;

k) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari

dana APBD dan APBN ke Kabupaten/Kota;

l) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

m) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Usaha Dan Kerjasama

(1) Bidang Usaha dan Kerjasama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertambangan dan

Energi dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis

operasional dibidang bina usaha dan kerjasama.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bidang Usaha dan Kerjasama

mempunyai fungusi sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan teknis operasional bidang Bina Usaha dan Perijinan, Data dan Informasi,

Kerjasama dan Promosi;

b) Penyusunan pedoman pengaturan bina usaha dan perijinan, data dan informasi, kerjasama dan

Promosi;

c) Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan Bina Usaha dan Perijinan, Data & Informasi,

Kerjasama & Promosi;

d) Pengkoordinaskan dan sinkronisasi kegiatan bidang bina usaha dan perijinan, Data dan Informasi,

Kerjasama dan Promosi;

e) Pelaksanaan program/kegiatan bidang bina usaha dan perijinan, Data dan Informasi, Kerjasama

dan Promosi;

f) Peksanaan evaluasi, supervise dan pelaporan kebijakan standarisasi bina usaha dan perijinan, Data

dan Informasi, Kerjasama dan Promosi;

g) Melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Bina Usaha dan Kerjasama

mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja bidang;



b) Meyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang Bina Usaha dan Perijinan,

Data dan Informasi, Kerjasama dan Promosi;

c) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan dibidang Bina Usaha dan Perijinan, Data dan

Informasi, Kerjasama dan Promosi;

d) Meyiapkan bahan pengendalian teknis program dibidang Bina Usaha dan Perijinan, Data dan

Informasi, Kerjasama dan Promosi;

e) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program dibidang

Bina Usaha dan Perijinan, Data dan Informasi, Kerjasama dan Promosi;

f) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

g) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

h) Melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya;

(4) Bidang Bina Usaha dan Kerjasama sebagaimana dimaksud diatas membawahkan :

a) Seksi Bina Usaha dan Perijinan

b) Seksi Data dan Informasi

c) Seksi Kerjasama dan Promosi

3.1 Seksi Bina Usaha dan Perijinan

1) Seksi Bina Usaha dan Perijinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Usaha

dan Kerjasama dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional

kegiatan di bidang BinaUsaha dan Perijinan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Bina Usaha &

Perijinan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja seksi;

b) Melaksanakan penyiapan bahan konsultasi, koordinasi, fasilitasi dan mediasi bina usaha dan

perijinan bidang pertambangan dan energi;

c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan perencanaan teknis bina usaha dan perijinan

bidang pertambangan dan energi;

d) Melaksanakan penyusunan standar teknis perijinan bidang pertambangan dan energi;

e) Melaksanakan pelayanan perijinan bidang pertambangan dan energi;

f) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha bidang pertambangan dan energi;

g) Melaksanakan pengelolaan database bina usaha perijinan;

h) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunanlaporan pelaksanaan kegiatan;

i) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

j) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.



3.2 Seksi Data dan Informasi

1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Usaha dan

Kerjasama dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional

kegiatan Data dan Informasi.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Data dan Informasi

mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencanakerja seksi;

b) Melaksanakan penyiapan bahan konsultasi, koordinasi, fisilitasi dan mediasi bidang data dan

informasi;

c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan perencanaan teknis bidang data dan informasi;

d) Melaksanakan pengumpulaan dan penyusunan databasebidang pertambangan dan energi;

e) Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana data dan informasi bidang pertambangan

dan energi;

f) Melaksanakan pengelolaan dan penyebaran database bidang pertambangan dan energi;

g) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

h) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

i) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Kerjasama dan Promosi

1) Seksi Kerjasama dan Promosi mempunysi tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Usaha dan

Kerjasamadalam melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan teknis operasional kegiatan

Kerjasama dan Promosi.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Kerjasama &

Promosi mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;

b) Melaksanakan penyiapan bahan konsultasi, koordinasi, fasilitasi dan mediasi kerjasama dan

promosi bidang pertambangan dan energi;

c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan perencanaan teknis kerjasama dan promosi

bidang pertambangan dan energi;

d) Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama bidang pertambangan dan energi;

e) Melaksanakan kegiatan kerjasama dan promosi bidang pertambangan dan energi;

f) Melaksanakan penyiapan database kerjasama dan promosi;

g) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasidan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

h) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

i) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.



4. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

(1) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertambangan

dan Energi dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis

operasional di bidang Energi dan Ketenagalistrikan;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis operasional bidang minyak bumi dan gas, ketenagalistrikan, dan bina

terbarukan;

b) Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi dibidang minyak bumi dan gas, ketenagalistrikan,

dan bina terbarukan;

c) Pembinaan,  pengembangan, dan pelaksanaan kegiatan dibidang minyak bumi dan gas,

ketenagalistrikan, dan bina terbarukan;

d) Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan dibidang minyak bumi dan gas, ketenagalistrikan,

dan bina terbarukan;

e) Pelaksanaan program dan kegiatan bidang minyak bumi dan gas, ketenagalistrikan, dan bina

terbarukan;

f) Pelaksanaan evaluasi, supervise dan pelaporan kebijakan standarisasi program kegiatan bidang

minyak bumi dan gas, ketenagalistrikan, dan bina terbarukan;

g) Melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Energi dan

Ketenagalistrikan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja Bidang;

b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang minyak bumi dan gas, ketenagalistrikan,

dan bina terbarukan;

c) Menyiapkan bahan survey, inventarisasi, pendataan dan pemetaan dibidang minyak bumi dan gas,

ketenagalistrikan, dan bina terbarukan;

d) Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan minyak bumi dan gas, ketenagalistrikan, dan bina

terbarukan;

e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan minyak bumi dan gas, ketenagalistrikan,

dan bina terbarukan;

f) Menyiap kan bahan fasilitas dan mediasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan dibidang minyak bumi

dan gas, ketenagalistrikan, dan bina terbarukan;

g) Menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan potensi minyak bumi dan gas, ketenagalistrikan,

dan bina terbarukan;

h) Menyiapkan survei detail potensi minyak bumi dan gas, ketenagalistrikan, dan bina terbarukan;

i) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;



j) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

k) Melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.

(4) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksuddiatas membawahkan :

a) Seksi Minyak Bumi dan Gas;

b) Seksi Ketenagalistrikan;

c) Seksi Bina Terbarukan.

4.1 Seksi Minyak Bumi dan Gas

1) Seksi Minyak Bumi dan Gas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Energi dan

Ketenagalistrikan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional

kegiatan minyakBumi dan Gas.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Minyak Bumi dan

Gas mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja seksi;

b) Melaksanakan penyiapan bahan konsultasi, koordinasi, fisilitasi dan mediasi bidang minyak

bumi dan gas;

c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan perencanaan teknis bidang minyak bumi dan gas;

d) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan perencanaan koservasi energi bidang minyak

bumi dan gas;

e) Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan teknis pemeliharaan aset Provinsi bidang

minyak bumi dan gas;

f) Melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang minyak bumi dan gas;

g) Melaksanakan pendataan dan pemetaan moda transportasi jaringan distribusi/pengiriman

BBM dari depo dan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas/BBM ;

h) Melaksanakan pembangunan bidang minyak bumi dan gas kewenangan provinsi;

i) Melaksanakan pengelolaan database bidang minyak bumi dan gas;

j) Melaksanakan bahan evalusi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

k) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

l) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

4.2 Seksi Ketenagalistrikan

1) Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Energi dan

Ketenagalistrikan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional

kegiatan Ketenagalistrikan.



2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Ketenagalistrikan

mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencanakerja seksi;

b) Melaksanakan penyiapan bahan konsultasi, koordinasi, fasilitasi dan mediasi bidang

ketenagalistrikan;

c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan perencanaan teknis bidang ketenagalistrikan;

d) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan perencanaan koservasi energi bidang

ketenagalistrikan;

e) Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan teknis pemeliharaan aset Provinsi bidang

ketenagalistrikan;

f) Melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;

g) Melaksanakan pembangunan bidang ketenagalistrikan kewenangan provinsi;

h) Melaksanakan pengelolaan database bidang ketenagalistrikan;

i) Melaksanakan bahan evalusi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

j) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

k) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas danfungsi.

4.3 Seksi Bina Terbarukan

1) Seksi Bina Terbarukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Energi dan

Ketenagalistrikan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional

kegiatan Ketenagalistrikan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Bina Terbarukan

mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja seksi;

b) Melaksanakan penyiapan bahan konsultasi, koordinasi, fasilitasi dan mediasi bidang energi

terbarukan;

c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan perencanaan teknis bidang energi terbarukan;

d) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan perencanaan koservasi energi bidang energi

terbarukan;

e) Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan teknis pemeliharaan aset Provinsi bidang energi

terbarukan;

f) Melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang energi terbarukan;

g) Melaksanakan pembangunan pilot project pembangkit listrik tenaga gelombang, pabrik

pengolahan bio fuel skala kecil untuk desa mandiri energi, pembangkit listrik tenaga biomasa

dan PLTS Perkotaan;

h) Melaksanakan pembangunan bidang energi baru terbarukan lainnya kewenangan provinsi;

i) Melaksanakan intensifikasi, diversifikasi dan konservasi bidang energi baru terbarukan;



j) Melaksanakan penyusunan bahan kajian pemanfaatan limbah energi panas untuk argo

industri dan industri perikanan;

k) Melaksanakan pengelolaan database bidang energi baru terbarukan;

l) Melaksanakan bahan evalusi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

m) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

n) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

5. Bidang Pertambangan dan Geologi :

(1) Bidang Pertambangan dan Geologi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertambangan

dan Energi dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis

operasional dibidang Pertambangan dan Geologi.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pertambangan dan Geologi

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis operasional bidang Teknik Pertambangan, Sumberdaya Mineral, Air

Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;

b) Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi bidang Teknik Pertambangan, Sumberdaya

Mineral, Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;

c) Pembinaan dan pengembangan Teknik Pertambangan, Sumberdaya Mineral, Air Tanah dan

Geologi Tata Lingkungan;

d) Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang Teknik Pertambangan, Sumberdaya Mineral,

Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;

e) Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Teknik Pertambangan, Sumberdaya Mineral, Air Tanah

dan Geologi Tata Lingkungan;

f) Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang

Teknik Pertambangan, Sumberdaya Mineral, Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;

g) Melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pertambangan dan Geologi

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Menyusunan rencana kerja Bidang;

b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Teknik Pertambangan, Sumberdaya

Mineral, Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;

c) Menyiapkan bahan inventarisasi dibidang Teknik Pertambangan, Sumberdaya Mineral, Air Tanah

dan Geologi Tata Lingkungan;

d) Menyiapkan bahan pembinaan Teknik Pertambangan, Sumberdaya Mineral, Air Tanah dan

Geologi Tata Lingkungan;



e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi Teknik Pertambangan, Sumberdaya Mineral, Air

Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;

f) Menyiapkan bahan fasilitas dan mediasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan di bidang Teknik

Pertambangan, Sumberdaya Mineral, Air Tanahdan Geologi Tata Lingkungan;

g) Menyiapkan bahan perumusan regulasi dibidang Teknik Pertambangan, Sumberdaya Mineral, Air

Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;

h) Menyipkan bahan pendataan dan pemetaan Teknik Pertambangan, Sumberdaya Mineral, Air

Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;

i) Menyiapkan bahan penelitian dan Pengembangan Teknik Pertambangan, Sumberdaya Mineral,

Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;

j) Menyiapkan bahan survei detail potensi Teknik Pertambangan, Sumberdaya Mineral, Air Tanah

dan geologi Tata Lingkungan;

k) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

l) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsi;

m) Melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.

(4) Bidang Pertambangan dan Geologi sebagaimana dimaksud diatas membawahkan :

a) Seksi Teknik Pertambangan;

b) Seksi Sumberdaya Mineral;

c) Seksi Air Tanah dan Geologi dan Tata Lingkungan.

5.1 Seksi Teknik Pertambangan

1) Seksi Teknik Pertambangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertambangan

dan Geologi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional

kegiatan Teknik Pertambangan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Teknik

Pertambangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerjaseksi;

b) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional teknik pertambangan;

c) Melaksanakan pembinaan teknik pertambangan;

d) Melaksanakan inventarisasi dan pemetaan batas wilayah pertambangan dan lahan pasca

tambang;

e) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database pengusahaan pertambangan;

f) Melaksanakan penelitian pemanfaatan pengelolaan bahan galian tambang;

g) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan satuan kerja terkait;

h) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

i) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.



5.2 Seksi Sumberdaya Mineral

1) Seksi Sumberdaya Mineral mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertambangan dan

Geologi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan

Teknik Pertambangan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Sumberdaya

Mineral mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja seksi;

b) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan

sumberdaya mineral, batubara dan panas bumi;

c) Melaksanakan inventarisasi, penelitinan, konservasi dan pemetaan potensi sumberdaya

mineral, batubara dan panas bumi;

d) Melaksanakan penyusunan Peta Geologi;

e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan satuan kerja terkait;

f) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

g) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

5.3 Seksi Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

1) Seksi Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Pertambangan dan Geologi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis operasional kegiatan Teknik Pertambangan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Air Tanah dan

Geologi Tata Lingkungan mempunyai tugas sebagaiberikut :

a) Menyusun rencana kerja seksi;

b) Melaksanakan penyiapan bahan konsultasi, koordinasi, fasilitasi dan mediasi bidang air tanah

dan geologi tata lingkungan;

c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan perencanaan teknis bidang air tanah dan geologi

tata lingkungan;

d) Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan konservasi air tanah;

e) Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang air tanah dan geologi tata lingkungan;

f) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bidang air tanah dan geologi tata

lingkungan;

g) Melaksanakan bahan perencanaan teknis pemeliharaan aset Provinsi bidang air tanah dan

geologi tata lingkungan;

h) Melaksanakan inventarisasi dan pemetaan bencana geologis dan potensi air tanah;

i) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan satuan kerja terkait;



j) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

k) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian :

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan

kebijakan teknis operasional dibidang Pengawasan dan Pengendalian.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengawasan dan

Pengendalian mempunyai fungsi sebagaiberikut :

a) Perumusan kebijakan teknis operasional dibidang Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan,

Energi dan Ketenagalistrikan, serta Air Tanah;

b) Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi dibidang Pengawasan dan Pengendalian

Pertambangan, Energi dan Ketenagalistrikan, serta Air Tanah;

c) Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pertambangan, Energi dan Ketenagalistrikan, serta Air Tanah;

d) Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan, Energi

dan Ketenagalistrikan, serta Air Tanah;

e) Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang

Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan, Energi dan Ketenagalistrikan, serta Air Tanah;

f) Melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengawasan dan

Pengendalian mempunyai tugas sebagai berukit :

a) Menyusun rencana kerja Bidang;

b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang WASDAL Pertambangan,

Energi dan Ketenagalistrikan, serta Air Tanah;

c) Menyiapkan bahan perencanaan pembinaan, pengawasan dan Pengendalian terhadap aspek

administrasi dan teknis Usaha Pertambangan, Energi dan Ketenagalistrikan, dan Air Tanah;

d) Menyiapan bahan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian aspek lingkungan Usaha

Pertambangan, Energi dan Ketenagalistrikan, dan Air Tanah;

e) Menyiapkan bahan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian K3 (Keselamatan dan Kesehatan

Kerja) Usaha Pertambangan, Energi dan Ketenagalistrikan, dan Air Tanah;

f) Menyiapkan bahan pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan

sumberdaya mineral dan energi non energi pada wilayah darat serta laut antara batas 4 s.d 12 mil;

g) Menyiapkan bahan pengelolaan sisitem informasi pengawasan pengendalian bidang pertambangan

dan energi;



h) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pengewasan dan pengendalian Usaha

Pertambangan, Energi dan Ketenagalistrikan, dan Air Tanah;

i) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasidalam pelaksanaan tugas;

j) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsi;

k) Melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.

(4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud diatas membawahkan:

a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan;

b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan;

c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah.

6.1 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan

1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis operasional kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pengawasan dan

PengendalianPertambangan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja seksi;

b) Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis dalam pembinaan, pengawasan dan

pengendalian bidang pertambangan;

c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aspek administrasi dan teknis

pengelolaan usaha pertambangan;

d) Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian teknis keselamatan dan kesehatan

kerja (K3) usaha pertambangan;

e) Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan lingkungan

pengusahaan pertambangan dan reklamasi lahan pasca tambang;

f) Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian teknis konservasi bahan galian

tambang;

g) Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap penyimpan dan

penggunaan bahan peledak;

h) Melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran database hasil pembinaan, pengawasan dan

pengendalian pertambangan;

i) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian usaha

pertambangan;

j) Melaksanakan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait;

k) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;



l) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

m) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

6.2 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan

1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Energi dan

Ketenagalistrikan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan

dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja seksi;

b) Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis dalam pembinaan, pengawasan dan

pengendalian bidang Energi dan Ketenagalistrikan;

c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aspek administrasi dan teknis

pengelolaan usaha Energi dan Ketenagalistrikan;

d) Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian teknis keselamatan dan kesehatan

kerja (K3) usaha usaha minyak bumi dan gas, Energi dan Ketenagalistrikan;

e) Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan tata niaga dan

distribusi migas;

f) Melaksanakan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait;

g) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

h) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

i) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

6.3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah

1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis operasional kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pengawasan dan

Pengendalian Air Tanah mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja seksi;

b) Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis dalam pembinaan, pengawasan dan

pengendalian bidang air tanah;

c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aspek administrasi dan teknis

pengelolaan usaha air tanah;

d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian konservasi air tanah;



e) Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian teknis keselamatan dan kesehatan

kerja (K3) usahadibidang air tanah;

f) Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan penggunaan air tanah;

g) Melaksanakan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait;

h) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

i) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

j) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dilapangan yang

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas

dilapangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai

fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional;

2. Pengkajian dan analisa teknis operasional;

3. Pengujian dan penerapan teknologi;

4. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari:

1. Kepala;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi;

4. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai

dengan keahlian dan kebutuhan.


