INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
TAHUN 2019

1.

Jabatan

: KASUBAG BINA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

2.

Tugas

: a. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM);
b. menyusun bahan rumusan kebijakan, draf regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan/penyuluhan di bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM);
c. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan/sosialisasi/penyuluhan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
e. menyusun bahan koordinasi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
f. melaksanakan urusan administrasi surat keluar/masuk dan penataan kearsipan di lingkup Bagian Administrasi Sumber Daya
Alam; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.

3.

Fungsi

:

KINERJA
Terwujudnya data potensi
dan perkembangan pengelolaan sumber daya alam
bidang ESDM.

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Jumlah data potensi dan perkembangan Jumlah data yang dikumpulkan dari Dinas/Instansi
terkait
pengelolaan sumber daya alam bidang ESDM di Dinas/Instansi dibagi jumlah Dinas/Instansi pengelolaan sumber daya
Kabupaten Magetan sebagai bahan penyusunan terkait bidang ESDM x 100%
alam bidang ESDM.
buku SDA dalam angka.

1

Terlaksananya
kegiatan Prosentase jumlah peserta kegiatan sosialisasi Jumlah peserta yang diukur dibagi jumlah Kasubag Bina ESDM
sosialisasi
perundang- perundang-undangan tentang pertambangan.
rencana peserta kegiatan x 100%
undangan tentang pertambangan.
Terlaksananya
kegiatan - Prosentase jumlah peserta kegiatan koordinasi - Jumlah peserta kegiatan koordinasi dibagi Kasubag Bina ESDM
koordinasi dan pendataan
bidang pertambangan.
jumlah rencana kegiatan koordinasi x
hasil
produksi
bidang
100%.
pertambangan.
- Prosentase jumlah penggandaan buku data hasil - Jumlah penggandaan buku data dibagi
produksi bidang pertambangan.
jumlah rencana penggandaan x 100%
Terlaksananya
kegiatan Prosentase jumlah sasaran kegiatan monitoring, Jumlah sasaran kegiatan yang diukur dibagi Kasubag Bina ESDM
monitoring, evaluasi dan evaluasii dan pelaporan bidang pertambangan.
jumlah rencana sasaran kegiatan x 100%
pelaporan bidang pertambangan.
Terlaksananya kegiatan pe- Prosentase jumlah kegiatan pengawasan dan Jumlah kegiatan yang diukur dibagi jumlah Kasubag Bina ESDM
ngawasan dan penertiban/ penertiban/monitoring/pemantauan
lapangan rencana kegiatan x 100%
monitoring/pemantauan la- kegiatan pertambangan rakyat.
pangan secara terpadu kegiatan pertambangan rakyat.
Terlaksananya
kegiatan Prosentase Jumlah kegiatan terkait pengembangan Jumlah kegiatan yang diukur dibagi jumlah Kasubag Bina ESDM
koordinasi, evaluasi dan energi alternatif.
rencana kegiatan x 100%
sosialisasi
pengembangan
energy alternative.
Terlaksananya
kegiatan Prosentase Jumlah sasaran kegiatan monitoring, Jumlah sasaran kegiatan dibagi jumlah Kasubag Bina ESDM
monitoring, evaluasi dan evaluasi dan pelaporan distribusi BBM dan LPG rencana sasaran kegiatan x 100%
pelaporan distribusi BBM bersubsidi.
dan LPG bersubsidi.
2

Terlaksananya
kegiatan
koordinasi, konsultasi dan
study banding persiapan
perumusan kebijakan yang
konperhensip bidang Energi
daan Sumber Daya Mineral.

Prosentase jumlah kegiatan koordinasi, konsultasi Jumlah kegiatan koordinasi, konsultasi dan Kasubag Bina ESDM
dan study banding persiapan perumusan kebijakan study banding dibagi rencana kegiatan x
yang konperhensip bidang Energi daan Sumber 100%
Daya Mineral.

Terlaksananya
tertib Prosentase Jumlah surat keluar/masuk di Bagian Jumlah surat keluar/masuk dibagi jumlah Kasubag Bina ESDM
administrasi surat keluar/ Administrasi SDA Setda Kabupaten Magetan.
rencana surat keluar/masuk x 100%
masuk di lingkup Bagian
Administrasi SDA Setda Kab.
Magetan.
Terwujudnya tertib penataan Prosentase kondisi penataan kearsipan di lingkup
kearsipan di lingkup Bagian Bagian Administrasi SDA Setda Kab. Magetan
Administrasi SDA Setda Kab. dengan tertib dan baik.
Magetan.

Jumlah kegiatan penataan kearsipan yang Kasubag Bina ESDM
diukur dibagi jumlah kegiatan kearsipan
kantor sesuai ketentuan yang berlaku x
100%

Magetan,

Desember 2018

Mengetahui :
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SDA
SETDAKAB MAGETAN

KASUBAG BINA ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

Dra. DWI ASTUTIK ZULAIKAH
Pembina Tingkat I
NIP. 19601111 198603 2 019

AGUS BUDI UTOMO, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19650823 198603 1 008
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