Lampiran 6
Keterkaitan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja SKPD
No.

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

Indikator kinerja

Penanggung
Jawab

Misi 3 (Kepala Daerah) : Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap
memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam
Misi 3 (SKPD) : Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi daerah dari pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Pengelolaan
usaha Melakukan
konservasi Berkoordinasi
dengan Memberikan perlindungan Program
Pembinaan 1. Luas lokasi PETI yang Bidang
Mineral
pertambangan mineral dan lingkungan akibat kegiatan instansi
terkait
untuk lingkungan
dan Perlindungan
ditertibkan
2. Luas Batubara
batubara
untuk pertambangan
melakukan
penertiban memperhatikan konservasi Lingkungan
lahan kegiatan PETI yang
meningkatkan nilai tambah
pertambangan tanpa izin sumberdaya mineral.
Pertambangan Mineral dilakukan reklamasi
dan kontribusi daerah
(PETI),
melakukan
dan Batubara
sesuai dengan kaidah
reklamasi terhadap lahan
pertambangan yang baik
yang terganggu serta
dan benar.
melakukan
evaluasi
pelaksanaan pengelolaan
dan
pemantauan
lingkungan.

dan

Misi 4 (Kepala Daerah) : Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif dan efisien serta
akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi
Misi 1 (SKPD) : Meningkatkan penyediaan database Sumber daya geologi, Geologi lingkungan dan Mitigasi Bencana Geologi
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Terwujudnya peningkatan Meningkatkan penyediaan Meningkatkan penyelidikan, Meningkatkan ketersediaan Program Penelitian dan Jumlah data Penelitian Bidang Geologi dan Air
investasi sektor Sumber data & informasi potensi inventarisasi
dan informasi potensi geologi & Pengembangan
dan
Pengembangan Tanah
Daya Mineral dengan dan
pemanfaatan pengkajian potensi geologi pemanfaatan Sumberdaya sumberdaya geologi
sumberdaya geologi
penyediaan
database sumberdaya
geologi, & sumberdaya mineral geologi serta pemetaan
sumberdaya
geologi, geologi lingkungan dan serta pemetaan geologi Geologi lingkungan dan
geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi. lingkungan dan mitigasi mitigasi bencana geologi
mitigasi bencana geologi
bencana geologi serta serta meningkatkan promosi/
kepada
akademisi,
melakukan
publikasi.
stakeholder & swasta.
promosi/publikasi
dalam
rangka
meningkatkan
investasi daerah.

Misi 3 (SKPD) : Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi daerah dari pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Pengelolaan
usaha Meningkatkan nilai tambah Meningkatkan pembinaan Mendayagunakan
dan Program Pembinaan dan Jumlah penerimaan iuran Bidang Mineral dan
pertambangan mineral dan dan kontribusi penerimaan dan pengawasan terhadap meningkatkan
pengawasan
sektor
pertambangan Batubara
batubara
untuk daerah dari pelaksanaan penyelenggaraan
penyelenggaraan
Pertambangan mineral wilayah Kalbar
meningkatkan nilai tambah usaha
pertambangan pengelolaan
usaha pengelolaan
usaha dan batubara
dan kontribusi daerah mineral dan batubara.
pertambangan
dan pertambangan mineral dan
sesuai dengan kaidah
pelaksanaan
usaha batubara.
pertambangan yang baik
pertambangan mineral dan
dan benar.
batubara.
Misi 9 (Kepala Daerah) : Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di
wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi
Misi 2 (SKPD) : Meningkatkan penyediaan air bersih dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air
Terwujudnya penyediaan
kebutuhan masyarakat
akan air bersih di daerah
sulit air.

Meningkatkan penyediaan Melakukan penyelidikan air Meningkatkan penyelidikan Program Penelitian dan Jumlah sumur bor dan Bidang Geologi dan Air
air bersih yang bersumber tanah dengan metode potensi air tanah, eksplorasi Pengembangan Sumber watertreatmen
Tanah
dari eksplorasi air tanah di geolistrik, eksplorasi air air tanah dan pembangunan daya air
daerah sulit air.
tanah dengan pemboran infrastruktur
sarana
dan pembangunan sarana prasarana penjernihan air
prasarana penjernihan air tanah menjadi air bersih di
tanah menjadi air bersih di daerah sulit air.
daerah sulit air.
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Misi 4 (SKPD) : Mewujudkan dan menjaga ketersediaan pasokan tenaga listrik yang aman dan akrab lingkungan

Menyediakan pasokan Meningkatnya
Terpenuhinya
Meningkatkan penyediaan Program Pengendalian Rasio Elketrifikasi dan Bidang Ketenagalistrikan
tenaga listrik yang aman, ketersediaan
pembangunan
dan pengelolaan usaha Ketenagalistrikan
Rasio Desa berlistrik
andal
dan
akrab infrastruktur
serta infrastruktur dan pasokan tenaga listrik.
lingkungan.
pasokan tenaga listrik tenaga listrik wilayah
wilayah Kalbar.
Kalimantan yang aman,
andal
dan
akrab
lingkungan.
Misi 5 (SKPD) : Mengembangkan diversifikasi energi perdesaan berbasis sumber daya energi baru terbarukan dengan melakukan konservasi energi
Menyediakan
pasokan Pengembangan energi
energi perdesaan dari berbasis energi baru dan
penganeka
ragaman terbarukan.
sumberdaya energi baru
terbarukan
dengan
melakukan
konservasi
energi.

Melakukan diversifikasi dan 1. Peningkatan ketahanan
konservasi energi serta
dan kemandirian energi.
pembangunan pembangkit
listrik yang bersumber dari
energi baru dan terbarukan.
2. Meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk melakukan
diversifikasi dan konservasi
energi.

3. Pembangunan
pembangkit listrik berbasis
EBT di wilayah pedalaman,
perbatasan, pesisir dan
kepulauan.
Misi 6 (SKPD) : Mewujudkan ketersediaan Minyak dan Gas bumi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran

Halaman 3

Program Penelitian,
pengembangan dan
pengelolaan energi

Jumlah infrastruktur
Bidang Energi
berbasis energi baru &
terbarukan (EBT)
terbangun (PLTS, PLTMH
& PLTN)

No.

Tujuan

6 Mewujudkan
ketersediaan BBM dan
LPG bersubsidi dalam
jumlah yang cukup dan
tepat sasaran.

Sasaran

Strategi

Terpenuhinya kebutuhan
minyak dan gas bumi
dalam jumlah yang
cukup dan tepat sasaran

1. Meningkatkan
koordinasi dengan
Pemerintah dan
Badan Usaha di
Sektor Migas.

Kebijakan

Melakukan pengaturan
dalam upaya
pengendalian dan
pengawasan BBM dan
LPG 3 Kg.

Program

Indikator kinerja

Penanggung
Jawab

Program Penelitian,
pengembangan dan
pengelolaan energi

Jumlah laporan
Bidang Energi
koordinasi pengawasan
distribusi dan tata
niaga BBM PSO/Non
PSO & LPG 3 kg
terhadap kebutuhan
Kab/Kota

Program Peningkatan
Kualitas dan
Aksesibilitas Informasi
ESDM

Jumlah
Sekretariat
laporan/dokumen
aksesibilitas informasi
pembangunan ESDM

2. Meningkatkan
pengawasan
terhadap kegiatan
usaha minyak dan
gas bumi.
3. Melakukan
proyeksi kebutuhan
BBM bersubsidi.
4. Melakukan
kerjasama dengan
Badan Pengatur Hilir
Migas dalam upaya
pengawasan
pendistribusian BBM
bersubsidi.
Misi 7 (SKPD) : Meningkatkan aksesibilitas informasi Energi dan Sumber Daya Mineral

7 Tersedianya akses Meningkatkan kualitas
informasi
Energi
& dan aksesibilitas
Sumber Daya Mineral informasi/ dokumentasi
yang handal, uptodate pembangunan energi &
dan akuntabel
sumber daya mineral

Meningkatkan
publikasi, promosi
dan data informasi
ESDM serta
melakukan pemetaan
dan fasilitasi
pembangunan
insfrastruktur ESDM.

1. Meningkatkan daya
dukung Pengelolaan data
dan informasi sektor
ESDM.
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7 Tersedianya akses Meningkatkan kualitas
informasi
Energi
& dan aksesibilitas
Sumber Daya Mineral informasi/ dokumentasi
energi &
No. yang handal,
Tujuan uptodate pembangunan
Sasaran
dan akuntabel
sumber daya mineral

Meningkatkan
publikasi, promosi
dan data informasi
ESDMStrategi
serta
Kebijakan
melakukan pemetaan
2. Meningkatkan
dan fasilitasi
ketersediaan infrastruktur
pembangunan
insfrastruktur ESDM. teknologi informasi dalam
mendukung penyediaan,
penyajian dan kajian data
dan informasi ESDM
3. Melakukan publikasi
dan promosi.
4. Melakukan koordinasi,
pemetaan dan fasilitasi
pembangunan
insfrastruktur ESDM
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Program

Jumlah
laporan/dokumen
aksesibilitas informasi
pembangunan
ESDM
Indikator kinerja

Penanggung
Jawab

