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DINAS ENER6I DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN

Membantu guCemur melaksanakan urusan Pemerlntahan di Wdang Energi dan Sumber Dsya Mineral dan Tugas
Pembantuan yarvgditugaskankepada Daerahproum
a. Penetapan zona konsevasi air (anah pada cekungan air tanahdalamOaerabprovlnsi;

p. PenerUtan Izin pengedoran, Izin penggaiian, Izln pemakaan, flan lain pengusahaan airtanati dalarn Daerah provinsi;

c Penetapan mtaf perotehan air tanaJi dalani Daefatiprovtnsi;

fl. PeneZ^ian wilayah mn usaha pertambangan mineral buksilogam dan batuan dalam l (satu) Daerah
provms) dan wllayah laut sampd flengan 12 mil;

e. PenerDltan rekomendasi izin isaha pertambangan mineral (ogam dan batubaradtfam ran0(a penartaman modai
flslam negerl pada wllayah Idn usaha pertambangan Daerah yang berada dalon l (satu) Daerah provinsi
termasiA wllayah laut sampal dengan iZmillaul;

f. P«iert)t(an rekomendasi izin usaha pertambangan mineral txikan logam dan batuan dtfem rangka penaiaman
modal dalam negen pada witayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provifsj
termasuk wtlayah laut sampal deigan 12 mil laut;

g. Penerbltan rekomendasi lain pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logan, batubara, mineral tukan
logam dan batuan dalam wllayah pertambangan rakyat;

n. Penerbitan rekomerydasi Isn usaha pertambangan ^lerasi produksi ktusus untuk petx)0ltfian dan pentumlan
dalam rangka penanaman modal dalam negerl yang komodrtas tambangnya berasal dan1 (satu)DaerNi
l»ovinsl yang sama;

I. Penerbitan rekomendasi ran usaha }asa pertambaigan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka
penanaman modal dalam negerl yang ke^atan usdwtya dalam 1 (satu) Daerah provlns);

). Penetapan harga patokanmineral bukanlogam dan batuan;

k. Penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan iangsung panas bumi llntas Daerah kabupaten/kota dNam 1 (satu)
Daerah ortrvlnsi;

I. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha Jasa penuijang yang keglatan usahanya dalam l (satu) Daerah
provinsi;

m. Penerbitan rduxnendasi izin, pembinaan dan pengawasan isaha naga bahan bakar nabati (biohrej) setjagal
bahan bakar lain dengan kapasltas penyediaan sampal dengan 10.000 (sepuluh ribu)ton per tahun;

n. Per»t)iQn rekomendasi ian usaha penyed^ian tey^ listriknon badan usaha mlllk negara dan peijualan
tenaga llstnk serta peiyewaan jaringan k^»da penyedia tenaga llsthk dalam Daerah provinsi;

o. Penerbitan rekomendasi izin operasl yang teilitas instalasinyad^am Daerah provinsi;

p. Penetapan twf tenaga llstnk untiA konsumen dan penerbitan Izin pemanfeaQn janngan untuk
tcekomunik^, mulBmedia, dan infiMtnabka dart pemegang izin yang ditetapkan oieh Pemertntah Oa^h
Provitttl;

q. Persetujuan harga ju^ tenaga llsblk dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga
listrik, penjualan ketebihan tenaga llsthk dan pemegang izin yang dit^a;^ oleh PemerintahDaerah Provinsi;

r. PerKtbitan rekomend^ Ian usatu yasa penunjang tenaga listrikbagi badan usatu dalam negen/mayontas
sahamnya dimlllki cMhpenanam modal dalam negen;

s. Perryedlaan dana untuk keiompok masyarakal tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga llstnk
belum berkembang, daarah terpendl dan perdesaan; dan

L Pelaksanaan fun^ lain yang dittenkan oleh gubemur tertsitdengantugasdanfungsinya.

NO. SASARAN STRATESIS INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN TARGET

i-TMoai— MAAbmb r,n 1r H

Meningkatnya Pelayanan
Kelisthkan dan Energi Terbarukan
yang optimal

Rasio Bektnflkasi % 100

2 Meningkatnya PengendNlan
Gedogi, AirTanah, Miners Dan
Batu Bate yemge^Df

KontnbusI Sektor r^rtambangan Terhadap
PORB

% 0,63

3 Mer^ngkatnya
Penyelenggaraan
Pemenntahan yang Akuniabel,
Etekbr, dan Eftsien

C^ian SAKlP(Sistem Akuntabilitas
tOnerja instansi Pemerintah) OPO

Nilal 85

NIP. 19
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