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k.	 penyiapan bahan inven tarisas i penyelidikan dan eksplorasi potensi air 
tanah serta pemetaan Hidrogeologi dalam rangka memperoleh data, 
infonnasi untuk pengelolaan air tanah, penetapan Nilai Perolehan Air 
(NPA) bidang Air Tanah d i wilaya h Provin s i Lampu n g dan penetapan zonasi 
konservasi air tanah , pengawasan dan pemberian rekomendasi teknis 
dalam rangka penerbitan izin pengebora n dan pengusahaan air tanah 
pada cekungan air tanah dalam Provins i Lam pung, serta mempersiapkan 
dan melaksanakan bimbingan teknis pen gelolaan dan pemanfatan air 
tanah; dan 

1.	 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 7 

Bidang Mineral dan Bat uba ra 

Pasal29 

(1)	 Bidang Mineral dan Batubara mem punyai tugas melaksanakan ; 
pengembangan investasi sektor pertambangan melipu t i pendapat teknis; 
penetapan wilayah izin usaha pertambangan, eksplorasi dan operasi 
produksi, pertambangan rakyat. Penyusunan rencana wilayah pertambangan 
meliputi; wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat. 
Analisis terhadap data usaha pertambangan mineral dan batubara, 
pembinaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara serta 
pendataan dampak positi f usaha dibidan g min era l dan batubara sampai 
dengan pasca operasi tambang pada l (satu ) wilayah provin si . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tu ga s sebagaimana dima ks u d pada ayat (1), Bidang 
Mineral dan Batubara mempunyai fu ngs i: 
a.	 pendapat teknis penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral 

bukan logam dan batuan dalam 1 (satu ) Daerah provin s i dan wilayah laut 
sampai dengan 12 (dua belas) m il; 

b .	 Pendapat teknis penerbitan izin usaha pertam bangan mineral logam dan 
batubara dalam rangka penanaman moda l dal a m negeri pada wilayah izin 
usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi 
tennasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) millaut; 

c.	 pendapatan teknis pen erbitan izin usaha pertambangan mineral bukan 
logam dan batuan dalam rangka pena n aman m odal dalam negeri pada 
wilayah izin usaha pertambangan ya n g berada dalam 1 (satu) Daerah 
provinsi tennasuk wilayah laut sampai den ga n 12 (dua belas) millaut; 

c.	 pendapat teknis penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas 
minerallogam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah 
pertambangan rakyat; 

c .	 pendapat teknis penerbitan izin usah a pertamba n ga n operasi produksi 
khusus untuk pengolahan dan pemu rnian dalam rangka penanaman 
modal dalam negeri yang komoditas tam ban gnya berasal dari 1 (satu) 
Daerah provinsi yang sama; 

d.	 pendapat teknis penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat 
keterangan terdaftar dalam rangka pen anaman modal dalam negeri ya n g 
kegiatan usahanya dalam 1 (satu ) Daerah p rovin s i; 

e.	 penetapan harga patokan min eral bukan logam dan batuan; 
f.	 penyiapan, pengumpu lan, pengolahan data pertamba n ga n Mineral dan 

Batubara, pengusahaan serta izin eksplorasi dan operasi produksi dalam 
1 (satu) daerah Provin si tennasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua 
belas) mil; 
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g.	 penytapan bimbingan teknis pertambangan, mengkoordinasi kegiatan 
pembinaan dan pengawasan terkait aspek Teknik Pertambangan , 
Keselamatan Operasi, K3 Pertamba ngan, Lindungan Lingkungan 
Pertambangan, pengem bangan tenaga kerja teknis pertambangan , 
pengembangan dan pem berdayaan masyarakat setempat; 

h.	 penetapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Wilaya h 
Pertambangan Rakyat dalam 1 (satu) Daerah Provin si; dan 

1.	 pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan . 

Paragraf 8 

Bidang Ketenagalistrikan 

Pasa130 

(1)	 Bidang Keten a galis trikan mempunyai t u gas merumuskan serta 
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan. 
Menyajikan analisa data ketenagalistrikan serta penyediaan Iistrik, 
pengembangan, pembangunan serta pembinaan dan pengawasan usaha 
ketenagalistrikan yang tidak terh u bu ng kedala m Jaringan Transmisi 
Nasional. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana d im aks u d pada ayat (1), Bidang 
Ketenagalistrikan mempu nyai fungsi: 
a.	 pengumpulan, pengolahan data pem bangkit dan pengusahaan tenaga 

listrik serta penetapa n dan pemberian pertimbangan teknis izin 
pemanfaatan jaringan ten a ga listrik untu k kepentin gan Telekomunikasi , 
Multimedia dan Infonnatik a ; 

b .	 pelaksanaan perumusan program rencana keli s t rikan dan pengolahan 
data dalam rangka pengembangan en ergi list r ik dengan menggalakan 
usaha intensifikasi, diservikasi , konservasi dan indeksasi 
ketenagalistrikan ; 

c.	 pelaksanaan monitoring pelayanan u saha ketenagalistrikan dan 
pembinaan kepada m a syaraka t pem a ka i lis trik ; 

d .	 pelaksanaan penyiapan data, bahan baku serta pengujian spesifikasi dan 
mutu instalasi listrik; 

e.	 pemberian bimbingan teknis dan evalua s i di bidang ketenagalistrikan; 
f.	 perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keten a ga lis t rikan; 
g .	 penyusunan laporan pelaksanaan kegiata n pada bidang ketenagalistrikan ; 
h .	 pelaksanaan kebijakan , pembinaan, pengatu ran dan pengawasan kegiatan 

usaha , serta pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, menyiapkan 
dan mengolah data penyediaan pen ya Iu ran serta pengawasan 
pengusahaan ketenagalistrikan; 

1.	 penyusunan rumusan kebijakan , p rogram serta pembinaan kerjasama, 
program pengembangan serta sistem in fonnasi potensi energi listrik dan 
ketenagalistrikan; 

J .	 pelaksanaan dan peru m u san kebijakan Teknis dan pembinaan Kesehatan, 
Keselamatan Kerja dan lind u n g lingkungan (K3L) usaha penunjang di 
bidang ketenagalistrikan ya n g menjad i wewen a ng Pemerintah Provinsi ; 
dan 

h.	 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

BABIV 

KELOMPOK J ABATAN FUNGSIONAL 

Pasa131 

(1)	 Kelompok Jabatan Fu ngs iona l mempunyai tu ga s d an fungsi sesuai dengan 
jabatan fungsion a l masin g-mas ing berda sarkan pera tu ra n perundang
undangan yang berlaku. 
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(2)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang ten aga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang 
ditunjuk oleh Gubemur, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
kepala dinas. 

Pasa1 3 2 

(1)	 Kelompok jabatan fungsiona l terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2)	 Jumlah jabatan fungsional sebagaim ana dima ksu d pada ayat (1), ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja . 

(3)	 Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur sesuai dengan pera turan perundang-undangan yang berlaku. 

(4)	 Pembinaan terhadap Pejabat Fungsiona l sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BABV 

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

Pasa1 3 3 

(1)	 Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi 
pratama. 

(2)	 Sekretaris, Kepala Bidang, mer u pakan j a ba ta n eselon IlIa atau jabatan 
administrator. 

(3)	 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau 
jabatan pengawas. 

BAB VI 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasa1 3 4 

(1)	 Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi diangkat da n diberhentikan oleh Gubemur dari Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang telah memenu h i syarat sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Pengangkatan dan Pemberhentian dala m jaba tan S tru ktu ral dilakukan sesuai 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku . 

DAB VII 

TATA KERJA 

Pasa135 

(1)	 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Un it Kerja dalam lingkungan Dinas 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergras i , sin kron isa s i dan simplifikasi 
baik dalam lingkungannya maupun denga n in s tan si lain. 

(2)	 Setiap Kepala Unit Kerja dala m lingkungan Dinas bertanggungjawab 
memimpin, mengkoord inasikan dan mengendalikan bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petu nju k bagi pelaksana an tugas kedinasan. 

(3)	 Setiap Kepala Unit Kerja dalarn lin gk u n ga n Din a s bertanggu n g jawab kepa da 
atasan dan menyarnpaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan 
tugas masing-masing. 
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(4)	 Setiap Kepala Unit Kerja dalam lin gk u n gan Dinas wajib melaksanakan 
pengendalian intern. 

Pasa136 

(1)	 Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab dalam 
memimpin, mengkoordinas ikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan 
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing
masing. 

(2)	 Setiap pejabat struktural wajib mengik u ti dan memat u h i petunjuk-petunjuk 
dan bertanggungjawab pada atasan masing-rnasing serta menyampaikan 
laporan tepat pada waktunya. 

(3)	 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan 
kepada unit kerja lain d i lingkungan Dinas yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

(4 )	 Setiap laporan yang diterima oleh Kepals, Dinas diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanj u t dan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasa1 3 7 

(1)	 Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas 
sesuai dengan peraturan perunda n g-u n danga n yang berlaku. 

(2)	 Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang bera da 
dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang dit u nj u k oleh atasan satuan 
organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan 
Kepangkatan. 

(3 )	 Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berh al angan , tugas-tugas Sekretaris 
atau Kepala Bidang berada dalam koord in asi seorang Kepala Sub Bagian atau 
Kepala Seksi 
organisasi d
Kepangkatan. 

masing-masing Bidang 
engan memperhatikan 

yan g ditunj u k 
seniori tas dal

oleh atasan 
am Daftar 

satuan 
Urutan 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa1 3 8 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernu r ini, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tu ga s nya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini. 

BABIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa139 

Pada saat mulai berlaku nya Peratura n Gubemur in i, maka: 

a .	 Peraturan Gubernur Lampu ng Nomor 6 2 Tahu n 201 6 tentang Kedudukan , 
Susunan Organisasi, Tu gas dan Fu ngsi serta Ta ta Kerja Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi Lampu ng; dan 

B.	 Peraturan Gubernur Lampu n g Nomor 85 Tahu n 20 16 tentang Ked udukan, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Din a s En ergi d a n Sumber Daya Mineral 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur 
Lampu ng Nomor 18 Ta h u n 2 018, dica b u t dan dinyatakan tida k berlaku . 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasa1 40 

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur im diatur lebih 
lanjut oleh Kepala Dinas setela h dise tujui Gu be m u r. 

Pasa141 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan . 

Agar setiap orang dapat mengetahu inya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Beri ta Daerah Provinsi Lampung. 

PARAF KOO 
Ditetapkan di Telukbetung 
pa da tanggal 8 Juli 2019 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ARINAL DJUNAIDI 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 8 Jul i 20 19 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

Ir. FAHRI~ARMINTO'MA 
Pembina Utama Mady a 

NIP. 19641021 199003 1 004 

BERI TA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR .).0.
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPlRAN I PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
DlNAS PENDlDlKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR :30 TAHUN 20 19 
PROVINSI LAMPUNG TANGGAL : 8 J u l i 2019 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPlRAN II PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL NOMOR 3 0 TAHUN 20 19 
PROVI NSI LAMPUNG TANGGAL : 8 Juli 20 19 
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