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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KAHUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. babwa untuk mencapai daya guna dan basil guna dari suatu
Organisasi Perangkat Dacrab yang merupakan unit pelaksana
kewenangan dari Pemerintah Daerab, maka dipandang perlu
untuk penyesuaian struktur yang ada dalam pelaksanaannya
lebib efektif dan efisien;

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
buruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerab tentang
pembentukan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang Pembentukan
Daerab Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 73,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI"
1821);

2. Undallg-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1974 tentang Pokok-
pokok Kcpegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1999 Nomor 169, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan
Peraaturan Perwldailg - undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambaban Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintaban
Daerab sebagaimana te1ab diubab dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tabun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2005 Nomor 108, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indon~sia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintab Pusat dan Pemerintaban Daerah
(Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tabun 2004 Nomor
126, Tambaban Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

6. P(;raturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan lnstansi Pemerintab di Daerab (Lembarall Negara
Republik Indonesia Tabun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2003 Nomor 14 Tambaban Lembaran Negara
Repub1ik Indonesia Nomor 4262);

8. Peraturan .
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor II).

Deugau persetujllau bersama

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan
BUrATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENT ANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN
MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
I. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adaJah Penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oJeh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
RepubJik Indonesia sebagaimana dimaksud daJam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyeJenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seJanjutnya disebut

DPRD adaJah Lembaga PerwakiJan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. Otonomi Daerah adaJah Hak Wewenang dan Kewajiban
Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempal sesuai
dengan peraturan perundang - undangan;

7. Daerah Otonotn, selanjutnya disebut Daerah adalah kesaluan
masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah
dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat daJam Ikalim Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

8. Perangkat .
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8. Dinas Daerah adalah Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Mus! Banyuasin.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PasaI 2

(I) Dinas Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan dan Energi sesuai
dengan kewenangan Pemerintah dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

(2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada dan. bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

Pa~al 3

Dinas Pertambangan dan Energi, mempunyai tugas pokok
melaksanakan tugas pokok di Bidang Pertambangan dan Energi
sesuai dengan kewenangarmya dan tugas lain yang dilimpahkan
oleh Pemerintah Daerah.

Pasa! 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3
Peraturan Daerah ini, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai
fungsi :

a. Pengelolaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Urusan
Kepegawahn, Keuangan, Umum dan Perlengkapan Dinas;

b. Bimbingan dan penyuluhan merupakan segal a usaha
pembinaan administratif dan teknis maupun pengembangan
produksi lainny~. dibidang Pertambangan Umum, Bidang
Minyak, Gas, Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan
serta Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;

c. Pengawasan segala usaha dan kegiatan pengawasan,
pemantauan dalam rangka pengamanan potensi Pertambangan
dan Energi serta penertiban pengusahaan dan pengeloJaan baik
teknis, operasional maupun administratif di bidang
Pertambangan Umum, Bidang Minyak, Gas, Ketenagalistrikan,
Energi Baru dan Terbarukan serta Bidang Geologi dan Sumber
Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan;

d. Program segala usaha dan kegiata;} perumusan perencanaan
.dan proses penetapan maupun pelaksanaan program dan
kegiatan dinas dal'lm rangka pengusahaan, pengelolaan,
pengembangan potensi pertambangan energi baik program
eksplorasi, studi, penyeJidikan bidang Pertambangan Umum,
Bidang Minyak, Gas, Ketenagalistrikan, Energi Baru dan
Terbarukan serta Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;

e. Pemberian .
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e. Pemberian izin terhadap pengusahaan dan pengelolaan di
Bidang Pertambangan Umum, Bidang Minyak, Gas,
Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan serta Bidang
Geologi dan Sumber Daya Mineral;

f. Melakukan inventarisasi, perhitungan, penerimaan, evaluasi
lifting migas dan penerimaan daerah dari bidang Pertambangan
dan Energi;

g. Melakukan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan
dan bantuan teknis Pertambangan dan Energi kepada
Pemerlntah Daerah maupun pihak lain dalam rangka
pengembangan dan pemanfaatan potensi Pertambangan dan
Energi;

h. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BABIII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal5

(I) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri
dari:
a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
I. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Informasi;
2. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Sub. Dinas Pertambangan Umum terdiri dari :
I. Seksi Perhitungan dan Penetapan Pendapatan;
2. Seksi Perizinan Pertambangan Umum;
3. Seksi Pengawasan dan Pembinaan.

d. Sub. Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral terdi dari :
I. Seksi Sumber Daya Mineral;
2. Seksi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
3. Seksi Geologi Tata Lingkungan.

e. Sub. Dinas Energi terdiri dari :
I. Seksi Perizinan Migas, Listrik dan Gas;
2. Seksi Pengelolaan Minyak dan Gas;
3. Seksi Pengelolaan Kelistrikan Energi dan Terbarukan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagaimana tercantum
pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pertambangan
dan Energi <Iiwilayahnya serta membina hubungan keJja dengan
instansi pemerintah, swasta, lembaga kemasyarakatan dan
masyarakat.

Pasal7 •.•••.•
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Pasal 7

(I) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan
umum dan administratif kepada semua unsur dan unit kerja di
lingkungan dinas;

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut pada ayat (\) pasal
ini, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. Pelaksana kegiatan urusan rumah tangga, data informasi,

dokumentasi, promosi dan penyusunan program;
b. Pelaksana urusan surat menyurat, kelembagaan dan

kepegawaian;
c. Pelaksana urusan keuangan dan anggaran;
d. Pelaksana urusan pengadaan, pemeliharaan dan

perlengkapan dinas;
e. Pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta urusan

ketatalaksanaan.

Pasal 8

(I) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Informasi, mempunyai
tugas melakukan penyusunan rencana program dinas,'
melakukan pengawasan, pemantauan dan analisa maupun
evaluasi terhadap pelaksanaan program, melakukan
inventarisasi dan pengolahan data informasi tentang potensi
pertambangan maupun pelaksanaan program, menyiapkan
bahan dan menyusun pelaporan dinas, menyiapkan dan
melaksanakan promosi, dokumentasi dan informasi
pertambangan dan energi, mengurus dan mengelola sistem
informasi geografis, mempersiapkan dan memproses produk
hukum dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dalam kegiatan pengusahaan pertambangan dan
energi;

(2) Sub Bagian Umwn, Perlengkapan dan Kepegawaian,
mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga kantor,
melaksanakan urusan surat menyurat, melaksanakan urusan
perlengkapan dan fasilitas kantor baik administrasi maupun
operasional dinas, melaksanakan urusan evaluasi, analisa
kelembagaan dan melaksanakan urusan kepegawaian;

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan
keuangan, perbendaharaan dan administrasi keuangan.

Pasal9

(\) Sub Dinas Pertambangan Umum, mempunyai tugas
melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis pengusahaan
pertambangan umum melaksanakn pemberian izin dan
rekomendasi penguasaan pertambangan umum, melaksanakan
pengawasan dan pemantauan teknis, administrasi,
ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan
hidup, pertambangan umum, melaksanakan pengawasan
konservasi dan produksi bahan galian di bidang pertambangan
umum dan pembinaan pengembangan pengusahaan
pertambangan umum serta urusan administratif perusahaan jasa
penumpang pertambangan umum;

(2) Untuk .
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(2) Untuk Menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,
Sub Dinas Pertambangan Umum berfungsi :
a. Penetapan wilayah pertambangan umum, melaksanakan

pembinaan dan bimbingan teknis serta pengamatan
pertambangan umum;

b. Penilaian administrasi dan penyiapan perizinan perusahaan
jasa penunjang pertambangan umum;

c. Pemantauan, pengawasan dan penertiban pelaksanaan
teknis, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan
hidup di bidang pertambangan umum;

d. Penyuluhan, bimbingan teknis dan pemberian izin
perusahaan serta pemberian rekomendasi perusahaan
pertambangan umum.

PasallO

(1) Seksi Perhitungan dan Penetapan Pendapatan, mempunyai
tugas melaksanakan inventarisasi data produksi dan pemakaian
produk jenis bahan galian pertambangan umum dan
melaksanakan perhitungan, proses penetapan dan penerimaan
pajak hasil produksi pertambangan umum untuk disetorkan ke
kas daerah, melaksanakan evaluasi iuran tetap pertambangan
umum;

(2) Seksi Perizinan Pertambangan Umum, mempunyai tugas
melaksanakan dan memproses, menyiapkan, dan menguji
dokumen perizinan pertambangan umum, melaksanakan
pemetaan zonasi pertambangan dan potensi bahan galian,
mengkopilasi dan mengolah data hasil survey, melaksanakan
pengujian peta lokasi permohonan izin usaha penambangan,
melaksanakan urusan penerbitan perizinan pertambangan
umum, melakukan inventarisasi, dokumnetasi dan evaluasi
perizinan pertambangan umum;

(3) Seksi Pengawasan dan Pembinaan, mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan pemantauan teknis,
administrasi, ketenagakeIjaan, lingkungan, keuangan produksi
dan standar penambangan serta kesehatan dan keselamatan
keIja pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan
pasca tambang, melakukan penyuluhan bimbingan teknis,
administratif, ketenagakeIjaan, lingkungan, kesehatan dan
keselamatan keIja, produksi maupun pengembangan
pengelolaan dan penerapan teknologi pengusahaan
pertambangan umum.

Pasalll
(1) Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral, mempunyai

tugas melaksanakan penyelidikan, pendataan geologi,
pengamatan vulkanologi, pengelolaan, urusan perizinan dan
pemberian bimbingan teknis, administrasi, lingkungan
pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan, inventarisasi
dan eksplorasi sumber daya mineral non migas dan radioaktif
serta mitigasi bencana alam geologi;

(2) Untuk .
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (I) pasal ini,
Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelidikan / pemetaan geologi dalam
pengembangan wilayah, serta pelaksanaan
penanggulangan bencana alam geologi;

b. Inventarisasi sumber daya mineral dan ekplorasi endapan
bahan galian dan non migas dan non radioaktif dalam
rangka pengembangan sumber daya mineral;

c. Penyelidikan / pemetaan, geologi teknik dan geologi tata
lingkungan untuk menunjang pengembangan wilayah serta
perencanaan tata ruang;

d. Penyelidikan, pemetaan air bawah tanah, pengelolaan
administratif, perizinan dan pengawasan, serta pemberian
bantuan teknis air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal12

(I) Seksi Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas melakukan
inventarisasi, pemantauan teknis, administratif, lingkungan dan
melaksanakan penyelidikan, eksplorasi serta melaksanakan
pemetaan bahan galian dalam rangka pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya mineral;

(2) Seksi Air Bawah tanah dan Air Permukaan, mempunyai tugas
melaksanakan penyelidikan dan pemetaan hidrogeologi untuk
perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah,
melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis, administratif
dan lingkungan, memproses perizinan serta inventarisasi data
potensi dan pengusahaan pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan;

(3) Seksi Geologi dan Tata Lingkungan, mempunyai tugas
melaksanakan inventarisasi data, penyelidikan, survey dan
pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan untuk
pengembangan wilayah serta penanggulangan bahaya
pengrusakan lingkungan dan bencana alam geologi.

Pasal13

(I) Sub Dinas Energi, mempunyai tugas melaksanakan analisis
data perusahaan jasa penunjang dan pengusahaan migas,
melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan
keselamatan kerja dan lingkungan dibidang minyak dan gas
bumi, kelistrikan, energi barn dan terbarukan serta pembinaan
pengusahaan kelistrikan dan pengembangan energi dalam
rangka pengembangan kelistrikan, energi barn dan terbarukan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (I) pasal
ini, Sub Dinas Energi mempunyai fungsi :
a. Pemantauan pelayanan usaha kelistrikan kepada

masyarakat dan dampak lingkungan ketenagalistrikan serta
penyiapan perizinan usaha kelistrikan dan energi untuk
jenis kapasitas tertentu;

b. Penyiapan .
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b. Penyiapan perumusan program rencana ketenagalistrikan
serta pengumpulan dan pengolahan data pengembangan
sumber energi dan usaha kelistrikan;

c. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang - undangan
keselamatan dan kesehatan keIja serta lingkungan
pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi;

d. Pemantauan, penyediaan, penyaluran kualitas harga bahan
bakar minyak, serta analisis data dan penyiapan perizinan
pemsahaan jasa penunjang di bidang minyak dan gas bumi
dan ketenagalistrikan untuk kategori tetentu.

Pasal14

(I) Seksi Perizinan Migas, Listrik, Energi mempunyai tugas
melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan perizinan
migas, melaksanakan pelayanan usaha kelistrikan, energi bam
dan terbarukan dampak lingkungan ketenagalistrikan, energi
bam dan terbarukan serta mengurus dan memproses perizinan
dan atau surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang
migas dan pengusahaan kelistrikan, pengusahaan energi bam
dan terbarukan untuk katagori dan jenis kapasitas tertentu,
mengurus dan mengevaluasi perizinan kegiatan eksploitasi
migas dalam wilayah kabupaten;

(2) Seksi Pengelolaan Minyak dan Gas, mempunyai tugas
melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan data potensi dan
pengusahaan migas, melaksanakan pelayanan usaha
kelistrikan dan energi bam dampak lingkungan
ketenagalistrikan dan energi bam serta mengurus dan
memproses perizinan dan atau surat keterangan terdaftar
usaha jasa penunjang migas dan pengusahaan kelistrikan serta
pengusahaan energi bam dan terbarukan untuk katagori dan
jenis kapasitas tertentu, mengurus dan mengevaluasi
perizinan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam
wilayah daerah;

(3) Seksi Pengelolaan Kelistrikan dan Energi, mempunyai tugas
melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data potensi,
pengusahaan kelistrikan, energi bam dan terbarukan
melakukan pemantauan dan evaluasi teknis, administrasi,
ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan keIja serta
lingkungan pelayanan usaha kelistrikan, energi bam dan
terbarukan.

BAB V

KETENTUANPENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan
BAB XVII Pasal69, 70, 71, dan Pasal 72 Peraturan Daerah Nomor
21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - dinas
Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku
lagi.

PasaI16 .
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Pasal16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Diundangkan di sekayu
pada tanggal A13 .jMllJk~1 2007

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal Z9 ;:7Ml \.Iii, Il..f 2007

~UPATI MUSI BANYUASIN~ .

MIt- /!H. NOERDIN

I SE'-t KABUPA

TARIS DAERAH
NMUSI BANYUASIN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 9



Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor :.9 Tahun 2007
Tanggal :z'9 :7~U""e.1 2007
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Pertambangan

Lampiran:

dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin

~

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

I IBAG IAN TATA USAHA

•• •
SUBBAG UMUM, SUBBAG PROGRAM, SUBBAG KEUANGAN

PERLENGKAPANDAN PELAPORAN
KEPEGAWAIAN DAN INFORMASI

• •
SUBDINAS SUBDINAS SUBDINAS

PERTAMBANGAN UMUM GEOLOGIDAN ENERG I
SUMBERDAYA MINERAL• • •

SEKSI SEKSI SEKSI
PERHITUNGANDAN SUMBERDAYA MINERAL PERIZINAN MIGAS

PENETAPANPENDAPATAN L1STRIKDAN ENERGI

I I T

SEKSI SEKSI SEKSI
PERIZINAN AIR BAWAH TANAH DAN PENGELOLAAN

PERTAMBANGANUMUM AIR PERMUKAAN MINYAK DAN GAS

I I
SEKSI

SEKSI SEKSI PENGELOLAAN KELlSTRIKAN
PENGAWASANDAN PEMBINAAN GEOLOGI TATA L1NGKUNGAN DAN ENERGI

PERTAMBANGAN

~;BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAs PERtAMI:iANGAN DAN ENERGI
'l<ABUPATEN MUSI BANYUASIN

J'BARAN DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2007 NOMOR

( BUPATI MUSI BANYUASIN,L.

dAP~ERDIN
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