
BUPATI KARAW`AING

PROVINSI JAWA "}ARAT

PBRATURAN BUPATI IIARAWANG
NOMOR  50  TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS. FUNGSI DAN TATA. KERJA  DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN `'ANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang:       a.     bahwa        dalam        rangka        peningkatan        sinergitas,
profesionalitas  serta akiintabilitas pelaksanaan tugas dan
fungsi, perlu dilaksanak.in penyesuaian kembali tugas dan
fungsi    di    lingkungan    Dinas    Lingkungan    Hidup    dan
Kebersihan Kabupaten lt,:arawang;

b.     bahwa berdasarkan per\imbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas I:'eraturan Bupati Karawang Nomor
51  Tahun  2016  tentang Kedudukan  Susunan  Organisasi,
Tugas, F\mgsi dan Tata l{erja Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Karawang;

Mengingat:          1.     Undang-Undang      Nomt,)r      14      Tahun      1950      tentang
Pembentukan        Daerah-Daerah        Kabupaten        Dalam
Lingkungan  Propinsi  D`iawa  Barat  (Berita  Negara  Tahun
1950,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor  4  Tahun   1968  tentang  Pembentukan  Kabupaten
Purwakarta  dan   Kabul)aten   Subang  dengan   Mengubah
Undang-Undang     Nomi)r      14     Tahun      1950     tentang
Pembentukan      Daerah-Daerah      Kabupaten  Dalam

kfenpBuk5iFkga|nndop:8gi;gsia]Rjawig6B8arfi:in(:rem3E?rS:mBfgarna
Lembaran Negara Repul)lik Indonesia Nomor 2851);

2.     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun      2014      tentang
Pemerintahan     Daerah      (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   terakhir  dengan   Undang-Undang
Nomor   9   Tahun   2015   tentang   Perubahan   Kedua  Atas
Undang-Undang     Nomor     23     Tahun      2014      tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015.  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indontisia Nomor 5679);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114);  
 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 
Nomor 14);  
 

5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang 
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
KarawangNomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja  Dinas Lingkungan 
Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang. 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :   PERATURAN   BUPATI   TENTANG   PERUBAHAN   KEDUA 
ATASPERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 51 TAHUN 
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, 
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEBERSIHAN KABUPATEN KARAWANG. 
 

Pasal I 
 
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 
dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan 
KebersihanKabupaten Karawang diubah, sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 2 diubah sehingga 
keseluruhan Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut :   

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

 
Pasal 6 

 
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengawasi 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan serta tugas 
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.  
 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :  

 
a. penetapan kebijakan Teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan 

daerah dalam hal penyelanggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan 
bidang kehutanan; 
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b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup 
dan bidang kehutanan;  

  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang 
lingkungan hidup dan bidang kehutanan;  

 
d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan  
 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya.  
 

(3) Rincian tugas Kepala  Dinas yaitu :   
a. Tugas Atributif:   

1. menetapkan perencanaan dan program kerjaDinas;  
 

2. menetapkan kebijakan teknis/operasional Dinas 
dan/atau bahan kebijakan Daerah terkait 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup dan bidang 
kehutanan;  
 

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan 
Bidang-bidang sesuai program kerja yang ditetapkan;  
 

4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi 
pelaksanaan tugas Sekretariat dan   
Bidang-bidang sesuai pedoman yang ditetapkan;  
 

5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-
bidang sebagai bahan perbaikan selanjutnya;   

6. melaporkan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  
Dinas; dan  
 

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan 
sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.  

 
b. Tugas Substantif :  
 

1. menetapkan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan 
kebijakan daerah dalam hal :   
a) perencanaan lingkungan hidup;   
b) Kajian   Lingkungan   Hidup   Strategis (KLHS);  

 
c) pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup;   
d) Keanekaragaman Hayati (Kehati);  

 
e) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);  
 

f) pembinaan dan pengawasan terhadap izin 
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup   
(PPLH); 

g) pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat 
(MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait 
dengan PPLH;  
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h)      pendidikan,  pelatih€in,  dan  penyuluhan  lingkungan
hidup untuk masyarakat;

i)       penghargaan lingkuiigan hidup untuk masyarakat;

j)       pengaduan lingkun€an hidup; dan
k)      persampahan;

1)        Pengelolaan lumpur tinja;

in)     Penerapan sanksi ailministrasi.

memimpin,    mengarahkan,    membina,    mengawasi   dan
mengendalikan       pelakssanaan       fasilitasi,       koordinasi
pengelolaan,   pembinaa]i   pengawasan,    monitoring   dan
evaluasi dalam hal :

a)      RPPLH kabupaten;

b)      Status     Lingkungan     Hidup     Daerah     dan  Indeks
Kualitas Lingkunga ri Hidup;

c)       KLHS untuk KRp k:ibupaten;

d)      pencegahan,      penanggulangan      dan      pemulihan
pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup
dalam Daerah;

e)       pengelolaan Kehati kabupaten;

I)       penyimpanan sementara limbah 83;

g)       pengumpulan   liml)ah   83    dalam    1    (satu)    Daerah
kabupaten;

h)      Rekomendasi    perizinan    dalam    hal    pengendalian
pencemaran air;

i)       pembinaan     dan     pengawasan     terhadap     usaha
dan/atau   kegiatarL  yang  izin   lingkungan   dan   izin
PPLH diterbitkan o'eh Pemerintah Daerah kabupaten;

j)       penetapan   pengali:uan   MHA,    kearifan   lokal   atau
pengetahuan  tradiisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradit;ional dan hak MHA terkait dengan
PPLH yang berada di Daerah kabupaten;

k)      peningkatan   kapasitas   MHA,   kearifan   lokal   atau
pengetahuan  tradi sional dan  hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradi!sional dan hak MHA terkait dengan
PPLH yang berada di Daerah kabupaten;

I)       penyelenggaraan       pendidikan,       pelatihan,       dan
penyuluhan    lingkungan    hidup    untuk    lembaga
kemasyarakatan tjingkat Daerah kabupaten;

in)     pemberian   penghlrgaan   lingkungan  hidup  tingkat
Daerah kabupateri ;

n)      penyelesaian  pengaduan  masyarakat di bidang PPLH
terhadap:
1)   usaha  dan/atau  kegiatan  yang  izin  lingkungan

dan/atau  izin  PPLH  diterbitkan  oleh  Pemerintah
Daerah kabupiten; dan
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2)   usaha  dan/atau  kegiatan  yang  lokasi  dan/atau
dampaknya di D{ ierah kabupaten.

o)      pengelolaan sampah :

1)     pendaurulangan   sampah/pengolahan   sampah,
pengangkutan   sampah  dan  pemrosesan  akhir
sampah;

2)      penetapan       t€irget       pengurangan       sampah,
penetapan  lok€.si  tempat  pembuangan  sampah,
pemantauan  dan  evaluasi  tempat pembuangan
akhir   sampah   serta   penyelenggaraan   sistem
tanggap darur€Lt pengelolaan sampah; dan

3)      pembinaan      tlan      pengawasan      pengelolaan
sampah    yang;    diselenggarakan     oleh     pihak
swasta.

p)      Pengelolaan lumpu: tinja;

q)      Penerapan sanksi €.dministrasi.

2.¥:::rutiaEanps::iiifmag:j!ad(,3Lefbuu¥}f,igeb:;guapabhe'r;ks::;ngga

I,asal 14

(1)  Seksi  Penerapan  Admjnistrasi  Lingkungan    sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   3   ayat   (1)   huruf  c   angka   3,
mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  sebagian  tugas
Bidang Tata  Lingkungan  dalam  hal  fasilitasi,  koordinasi,
pengelolaan,  monitoriiig  dan  evaluasi  terkait  penerapan
administrasi lingkungrin hidup.

(2)  Dalam    menyelenggarakan    tugas    pokok    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),   Seksi  Penerapan  Administrasi
Lingkungan mempunyai fungsi :
a.      penyusunan bahfin kebijakan teknis Dinas  dan/atau

bahan    kebijakaii    Daerah    dalam    hal    penerapan
administrasi lingkungan hidup;

b.       pelaksanaan    kebijakan    teknis    Dinas    dan/atau
kebijakan Daerah  dalam hal penerapan administrasi
lingkungan hidur);

c.      pelaksanaan    ev:iluasi    dan    pelaporan    dalam   hal
penerapan administrasi lingkungan hidup;

d.      pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penerapan
administrasi lingkungan hidup; dan

e.      pelaksanaan   tu;gas   lain   yang   diberikan   pimpinan
terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)  Rincian  tugas  Seksi Penerapan Administrasi  Lingkungan,
yaitu ,
a.      Tugas Atributif:

1.       menyusun    perencanaan   dan   program   kerja
Seksi Pene rapan Administrasi Lingkungan;
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2.

5.

menyusun   bahan   kebijakan   teknis       Dinas
dan/atau  bahan  kebijakan  daerah  dalam  hal
penerapan administrasi lingkungan hidup;
membagi tugais kepada bawahan;
mengendalikan  dan  mengevaluasi pelaksanaan
tugas bawaha]`;
mengkoodinasikan    pelaksanaan    tugas    dan
fungsi        Seksi        Penerapan        Administrasi
Lingkungan dengan unit kerja lain;

6.       melaporkan pi3laksanaan tugas dan fungsi seksi
Penerapan Administrasi Lingkungan; dan

7.       melaksanakan  tugas  lain  yang  diperintahkan
pimpinan    sesuai    dengan    tugas    pokok   dan
bidang tugasnya.

b.   Tugas substantif:
1.       menyelenggal.akan       pembinaan       penerapan

administrasi  lingkungan  hidup  yakni  laporan
pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;

2.       menyelenggai-akan       pembinaan       penerapan
sistem  mane.jemen  lingkungan,  dan  produksi
bersih;

3.       mengkoordinasikan/memfasilitasi      penerapan
pe raturan          pe rundang-undangan          se rta
pengembang a.n         peraturan         di         bidang
perlindungali     dan     pengelolaan     lingkungan
hidup;

4.       menyelengg€irakan      pengawasan      penerapan
administrasi lingkungan hidup;

5.       menyelengg€.rakan    evaluasi    laporan    kajian
dampak lingkungan dan pelaksanaan RKL-RPL;
dan

6.       menyusun  rekomendasi hasil evaluasi laporan
kajian  dam.ak  lingkungan  dan  pelaksanaan
RKL-RPL.

3.    Ketentuan   Pasal    15   aye.t   (3)   huruf   b   diubah,   sehingga
keseluruhan Pasal  15 merijadi berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Bidang Pengendali an Pencemaran, Kerusakan dan

Konserva8i I,ingkungan

Pasal 15

(1)    Bidang     Pengendalian     Pencemaran,     Kerusakan     dan
Konservasi   Lingkunga.n   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal   3   ayat   (I)   huruf   d,   mempunyai   tugas   pokok
melaksanakan  sebagian  tugas  Kepala  Dinas  dalam  hal
fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
terkait   pengendalian    pencemaran   air,    tanah,   udara,
perubahan iklim sert€i konservasi lingkungan.
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(2)     Dalam    menyelenggarak€in    tugas    pokok    sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) Bidang Pengendalian
Pencemaran,    Kerusakar.    dan    Konservasi   Lingkungan
mempunyai fungsi:

a.  perumusan  bahan  k{:bijakan  teknis  Dinas  dan/atau
bahan   kebijakan   d€ierah   dalam   hal   pengendalian
pencemaran  air,  tang..h, udara,  perubahan iklim  serta
konservasi lingkunga rl;

b.    pelaksanaan  kebijak.`in  teknis  Dinas dan/atau  bahan
kebijakan daerah dalia.in hal pengendalian pencemaran
air,  tanah,  udara,  pi=rubahan  iklim  serta  konservasi
lingkungan;

c.    pelaksanaan    evaluasi    dan    pelaporan    dalam    hal
pengendalian      pen(emaran      air,      tanah,      udara,
perubahan iklim serta konservasi lingkungan;

d.    pelaksanaan     rekoniendasi     izin     pembuangan    air
limbah;

e.    pelaksanaan       administrasi       Dinas       dalam       hal
pengendalian     pen:emaran      air,      tanah,      udara,
perubahan iklim ser[a konservasi lingkungan; dan

f.     pelaksanaan   tugas   lain   yang   diberikan   pimpinan
terkait dengan tugas, pokok dan fungsinya.

(3)     Rincian      tugas      Bidang      Pengendalian      Pencemaran,
Kerusakan dan Konser`'asi Lingkungan, yaitu :
a.   Tugas Atributif :

1.      merumuskan   perencanaan   dan   program   kerja
Bidang   Pengeiidalian    Pencemaran,    Kerusakan
dan     Konserv€isi     Lingkungan     sebagai     bahan
penyusunan pcrencanaan dan program kerja;

2.      merumuskan    bahan    kebijakan    teknis    Dinas
dan/atau   bahan   kebijakan   daerah   dalam   hal
pengendalian    pencemaran    air,    tanah,    udara
perubahan iklim serta konservasi lingkungan;

3.      mengkoordina"5ikan    pelaksanaan    tugas    Seksi
Pengendalian  Pencemaran  Air  dan  Tanah,  Seksi
Pengendalian  1'encemaran  Udara dan  Perubahan
Iklim       serta       Seksi       Konservasi  Lingkungan
sesuai prograr\i kerja yang ditetapkan;

4.      memimpin,       mengarahkan,       membina      dan
mengawasi pe] aksanaan tugas Seksi Pengendalian
Pencemaran  /'iir  dan  Tanah,  Seksi  Pengendalian
Pencemaran  Udara    dan  Perubahan  lklim  serta
Seksi   Konser/asi   Lingkungan   sesuai   pedoman
yang ditetapk+in;

5. mengevaluasi        pelaksanaan        tugas        Seksi
Pengendalian  Pencemaran  Air  dan  Tanah,  Seksi
Pengendalian Pencemaran Udara  dan Perubahan
lklim  serta  S{:ksi  Konservasi  Lingkungan  sebagai
bahan perbaikan selanjutnya;



6.      melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang
Pengendalian      ['encemaran,      Kerusakan     dan
Konservasi Lingkungan; dan

7.      melaksanakan   tugas   lain   yang   diperintahkan
pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang
tu8asnya.

b.   Tugas substantif:
1.      merumuskan      kebijakan      teknis      operasional

dan/atau bahan  kebijakan pemerintahan daerah
dalam hal :
a)      penetapan kelas air skala kabupaten;

b)     penetapan   baku   mutu   lingkungan   hidup
meliputi baku mutu air,  air limbah,  air laut,
udara  amttien,   emisi,   gangguan  dan  baku
mutu   lain    sesuai   dengen    perkembangan
IPTEK;

c)      penetapan     baku     kerusakan     lingkungan
hidup   meliputi   kerusakan   ekosistem   dan
akibat penibahan iklim;

d)     penetapan  kebijakan  pengendalian  dampak
perubahan iklim;

e)      penetapan  kebijakan  perlindungan  lapisan
ozon dan I)emantauannya;

I)       penetapan     konservasi    dan    pemanfaatan
berkelanjL' tan keanekaragaman hayati;

g)      penetapan           kebijakan           pengendalian
kerusakan keanekaragaman hayati.

2.     :::§=]°e°nrgd::raasi::n:/memfasilitasi            dan/atau

a)       pengelolaa]i kualitas air;

b)      pemantau€in kualitas air pada sumber air;
c)      pengendalian pencemaran air;
d)      pelaksanaELn   baku   mutu   lingkungan   hidup

meliputi  ba.ku  mutu  air,  air  limbah  dan  air
laut;

e)      pengukuran  dan  informasi  kualitas  air  dan
tanah;

f)       Menyelenggarakan           rekomendasi           izin
pembuangan air limbah;

g)      pengaturan   pengendalian   kerusakan   lahan
dan/atau [anah untuk produksi biomassa;

h)      pemantauan    dan    pelaksanaan    konservasi
keanekara gaman hayati;

i)       pemantauan   kualitas   udara   ambien,   emisi
sumber br3rgerak dan tidak bergerak;



j)       pemantauan              terhadap              ketaatan
penangguned€iwab  usaha  dan/atau  kegiatan
yang       dapat       menyebabkan       terjadinya
pencemaran  ndara dari sumber bergerak dan
tidak bergerak;

k)     pemantauan    kualitas    udara    ambien    dan
dalam ruang,;in;

I)       pengukuran   dan    informasi    kualitas (udara,
tanah, kebisingan elektrc)magentik) ;

in)    pelaksanaan   upaya   mitigasi   dan   adaptasi
perubahan iklim;

n)     pemantauan dampak deposisi asam; dan

o)      inventarisas., monitoring dan evaluasi industri
industri pengguna bahan perusak ozon.

3.   Ketentuan   Pasal   16   ayat   (3)   huruf   b   diubah,   sehingga
keseluruhan Pasal 16 menj,:rdi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)     Seksi     Pengendalian     Pencemaran     Air     dan     Tanah
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  huruf d
angka    1,    mempun}rai    tugas    pokok    melaksanakan
sebagian    tugas    Biclang    Pengendalian    Pencemaran,
Kerusakan    dan    Konservasi    Lingkungan    dalam    hal
fasilitasi,     koordinasi,    pengelolaan,     monitoring    dan
evaluasi terkait pengc'ndalian pencemaran air dan tanah.

(2)     Dalam   menyelenggarakan   tugas   pokok   sebagaimana
dimaksud      pada     ayat      (1),      Seksi      Pengendalian
Pencemaran Air dan Tanah mempunyai fungsi :
a.     penyusunan     ljahan     kebijakan     teknis     Dinas

dan/atau   bah€in   kebijakan   daerah   dalam   hal
pengendalian pl3ncemaran air dan tanah;

b.      pelaksanaan   k{3bijakan  teknis  Dinas  dan/atau
kebijakan daerfih dalam hal pengendalian
pencemaran air dan tanah;

c.      pclak3anaan   e./aluasi   dan   pelaporan   dalam   hal
pengendalian pencemaran air dan tanah;

d.      pelaksanaan     administrasi     Dinas     dalam     hal
pengendalian pencemaran air dan tanah;

e.      Penyusunan     bahan     kebijakan     teknis     Dinas
dan/atau   bahan   kebijakan   daerah   dalam   hal
rekomendasi pi3rizinan pembuangan air limbah;

f.       Pelaksanaan  r.3komendasi  perizinan  pembuangan
air limbah; dan

9.      pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  pimpinan
terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.



(3)     Rincian  tugas  Seksi  P€mgendalian  Pencemaran  Air dan
Tanah, yaitu :

a.      Tugas Atributif:

I.      menyusun   pc.rencanaan   dan   program   kerja
Seksi Pengend.alian Pencemaran Air dan Tanah;

2.      menyusun    bahan    kebijakan    teknis    Dinas
dan/atau  bar.an  kebijakan  daerah  dalam  hal
pengendalian pencemaran air dan tanah;

3.      menyusun    bahan    kebijakan    teknis    Dinas
dan/atau  bahan  kebijakan  daerah  dalam  hal
rekomendasi I)erizinan pembuangan air limbah;

4.      membagi tug€.s kepada bawahan;
5.      mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas bawahan;
6.      mengkoodinasikan    pelaksanaan    tugas    dan

fungsi Seksi I.engendalian Pencemaran Air dan
Tanah denga]i unit kerja lain;

7.      melaporkan rielaksanaan tugas dan fungsi
Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan
Tanah; dan

8.      melaksanakan  tugas  lain  yang  diperintahkan
pimpinan    s€'suai   dengan   tugas   pokok   dan
bidang tugas iya.

b.      Tugas substantif:

1.    menyusun  bahan  kebijakan  teknis  operasional
Dinas dan/ate.u bahan kebijakan
Daerah dalam hal:
a)    penetapan kelas air skala kabupaten;
b)   penetapan   baku   mutu   lingkungan   hidup

meliputi b,aku mutu air, dan air limbah;

c)    penetapan     baku     kerusakan     lingkungan
hidup    mcliputi    kriteria    baku    kerusakan
tanah untuk produksi biomassa.

2.    mengkoordinasikan/memfasilitasi        dan/atau
menyelenggarakan :
a)    pengelolaan kualitas air dan tanah;
b)   pemantauan kualitas air pada sumber air;
c)    pengend€ilian pencemaran air dan tanah;
d)   pelaksanaan  baku  mutu  lingkungan  hidup

meliputi baku mutu air, dan air limbah;
e)    pengukuran dan informasi kualitas air dan

tanah; d:in
f)     rekomendasi    perizinan    pembuangan    air

limbah.
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4.    Ketentuan  Pasal  19,  sehingga keseluruhan  Pasal  19  menjadi
berbunyi sebagai berikut:

Paragrar 5
Bidang Kebersihan, Peng€:lolaan Sampan dan Limbah

Pas,al 19

(1)     Bidang   Kebersihan,   Pengelolaan   Sampah   dan   Limbah
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  huruf e,
mempunyai  tugas  pokcik  melaksanakan  sebagian  tugas
Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan,
monitoring dan  evaluasi  terkait  pengelolaan  kebersihan,
sampah,1umpur tinja,133, Limbah 83 dan non 83.

(2)     Dalam   menyelenggarakan   tugas   pokok   sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) Bidang Kebersihan,
Pengelolaan Sampah d€in Limbah mempunyai fungsi:
a.   perumusan  bahan  kebijakan  teknis  Dinas  dan/atau

bahan   kebijakan   Daerah   dalam   hal   pengelolaan
kebersihan,  sampah,  lumpur  tinja,  83,  Limbah  83
dan non 83;

b.   pelaksanaan     kebjjakan     teknis     Dinas    dan/atau
kebijakan Daerah tlalam hal pengelolaan kebersihan,
sampah, lumpur tinja, 83, Limbah 83 dan non 83;

c.    pelaksanaan    evaluasi    dan    pelaporan    dalam    hal
pengelolaan  kebert;ihan,  sampah,  lumpur  tinja,  83,
Limbah 83 dan noii 83;

d.   pelaksanaan    rekt>mendasi     perizinan    dalam    hal
pengelolaan    kebersihan,    sampah,    lumpur    tinja,
Limbah 83 dan non 83;

e.    pelaksanaan      administrasi      Dinas      dalam      hal
pengelolaan  kebersihan,  sampah,  lumpur  tinja,  83,
Limbah 83 dan nan 83; dan

f.     pelaksanaan   tugs.s   lain   yang   diberikan   pimpinan
terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)     Rincian  tugas  BidanE;  Kebersihan,  Pengelolaan  Sampah
dan Limbah, yaitu :
a.    Tugas Atributif :

1.     merumuskan   perencanaan   dan   program   kerja
Bidang   Keb(rsihan,   Pengelolaan   Sampah   dan
Limbah sebagai bahan penyusunan perencanaan
dan program kerja Dinas;

2.      merumuskarL   bahan    kebijakan   teknis   Dinas
dan/atau  b€ihan  kebijakan  Daerah  dalam  hal
pengelolaan  kebersihan,  sampah,  lumpur  tinja,
83, Limbah fi33 dan non 83;

3.      mengkoordirLasikan    pelaksanaan    tugas    Seksi
Pelayanan        Kebersihan,   Seksi        Pengelolaan
Sampah, Limbah Non 83 serta Seksi Pengelolaan
83  dan  Limbah  83  sesuai  program  kerja  yang
ditetapkan;
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4.      memimpin,      mengarahkan,      membina      dan
mengawasi  pel€i ksanaan  tugas  Seksi  Pelayanan
Kebersihan, Set:si    Pengelolaan Sampah Limbah
Non 83  serta S3ksi Pengelolaan 83 dan Limbah
83 sesuai pedoman yang ditetapkan;

5.     mengcvaluasi          pelaksanaan          tugas  seksi
Pelayanan        Kebersihan   Seksi        Pengelolaan
Sampah    dan    Limbah    Non    83    serta    Seksi
Pengelolaan  Bf;  dan  Limbah  83  sebagai  bahan
perbaikan selaiijutnya;

6.     melaporkan    Felaksanaan    tugas    dan    fungsi
Bidang   Kebersihan,   Pengelolaan   Sampah   dan
Limbah; dan

7. melaksanakan   tugas   lain  yang  diperintahkan
pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang
tugasnya.

b.   Tugas substantif:

1.      menyelenggar€ikan        kebersihan       jalan-jalan
umum,     TPS     dan     tempat-tempat     umum,
pelaksanaan riembersihan sampah pada saluran
pematusan;

2.      menyelenggar{'ikan     pendataan     potensi     dan
pemungutan                retribusi                pelayanan
persampahan / kebersihan;

3.     menyelenggarakan  pendataan,  pengkajian  dan
penyajian  data yang  berkaitan  dengan  potensi,
peluang     dalL     hambatan     dalam     pelayanan
kebersihan;

4.      menyelenggarakan   fasilitasi   dan   peningkatan
peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan
tempat pembuangan sampah dan lahan instalasi
pengelolaan I impur tinja skala komunal;

5.      menyelenggai.akan              pembinaan              dan
pengembang€ in pelayanan kebersihan;

6.     menyelenggarakan  pengangkutan  sampah  dari
TPS ke TPA;

7.     FeeE¥iei]hegrgaga::¥pas|            Pengelolaan            dan

8.      menyelenggarakan    pengaturan,    pengendalian
dan     pemeliharaan      kendaraan      operasional
layanan keb(:rsihan;

9.      menyelenggarakan inventarisasi sumber-sumber
pencemaran  sampah,  lumpur  tinja,  limbah  83
dan limbah lion 83;

10.   menyelenggfirakan          pengembangan          pola
pengelolaan  sampah,  lumpur  tinja,  dan  limbah
non 83;
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11.   menyusun      rencana      induk      pengembangan
p rasarana        d an        sarana        persampahan ,
pengelolaan  lumpur  tinja,  limbah  83  dan  non
83;

12.   mengkoordinasikan      peningkatan      kapasitas
manajemen dar. fasilitasi kerjasama dunia usaha
dan      masydrEikat      dalarn      penyelenggaraan
pe nge mbangan       prasarana       dan        saran a
persampahan , pengelolaan lumpur tinja, limbah
83 dan non 83;

13.   Pembinaan    dim    pengawasan    pengangkutan
sampah dan lLimpur tinja yang diselenggarakan
oleh pihak swasta;

14.   menyelenggarakan    bimbingan    teknis    kepada
kecamatan,  pemerintah  desa  serta  masyarakat
dalam   pengel(ilaan   persampahan,   pengelolaan
lumpur tinja, limbah 83 dan non 83;

15.   menyelenggar€ikan pembinaan dan pemantauan
pengelolaan liinbah non 83 skala kabupaten;

16.   menyelenggar€ikan pembinaan dan pemantauan
p e laksanaan         penge lo laan         persampahan ,
pengelolaan lLimpur tinja, limbah 83 dan non 83
sesuai    norm,`i,    standar,    prosedur    dan/atau
kriteria;

17.   menyelenggarakan   inventarisasi   dan   evaluasi
laporan peng€lolaan lumpur tinja, 83 dan limbah
83 skala kabupaten;

18.   menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan
pengelolaan  ]umpur  tinja,  83,  limbah  83  dan
non 83 skala kabupaten;

19.   menyelenggalakan    pemantauan    pelaksanaan
pemulihan akibat pencemaran lumpur tinja dan
limbah 83;

20.   menyelenggai.akan                                 pemantauan
penanggulan{t;an            kecelakaan      pengelolaan
lumpur    tinja,    83    dan    limbah    83    skala
kabupaten;

21.   dihapus
22.   menyelengga rakan        rekomendasi        Perizinan

pengclolaQn limbah 83;
23.   menyelengga rakan            pengurangan            dan

penanganan sampah, meliputi:
a)      pendau]ulangan      sampah/      pengolahan

sampan;
b)      penetapan target pengurangan sampah;
c)      pemrosii3san akhir sampah;

d)      pengelolaan lumpur tinja; dan
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e)      penetapan     lokasi     tempat     pembuangan
sampah,  pemantauan  dan  evaluasi  tempat
pe mbuang in       akhir        s ampah        se rta
penyelenggaraan   sistem   tanggap   darurat
pengelolaa 1 sampah.

5.   Ketentuan Ketenluan Pasal :20 diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 20 menjadi berbunyi si3bagai berikut:

Pasal 20

( 1)  Seksi   Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3  ayat (1)  huruf e €ingka  1,  mempunyai tugas  pokok
melaksanakan      sebagia]i      tugas      Bidang      Kebersihan,
Pengelolaan   Sampah   d€.n   Limbah   dalam   hal   fasilitasi,
koordinasi,   penanganan,  monitoring  dan  evaluasi  terkait
pelayanan kebersihan.

(2)  Dalam     menyelenggarakan     tugas     pokok     sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (]),   Seksi      Pelayanan   Kebersihan
mempunyai fungsi;
a.   penyusunan  bahan  kebijakan  teknis    Dinas  dan/atau

bahan     kebijakan     daerah     dalam     hal     pelayanan
kebersihan;

b.   pelaksanaan     kebijakan     teknis          Dinas     dan/atau
kebijakan daerah  dalam hal pelayanan kebersihan;

c.    pelaksanaan     evalu€isi     dan     pelaporan     dalam     hal
pelayanan kebersiha]i;

d.    pelaksanaan  admini:.5trasi    Dinas  dalam  hal  pelayanan
kebersihan; dan

e.    pelaksanaan tugas 1€iin yang diberikan pimpinan terkait
dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)   Rincian tugas Seksi Pel€iyanan Kebersihan, yaitu :
a.   Tugas Atributif:

1.      menyusun  percncanaan  dan  program  kerja  Seksi
Pelayanan Kebersihan;

2.      menyusun bah€in kebijakan teknis  Dinas dan/atau
bahan   kebijakan   daerah   dalam   hal   pelayanan
kebersihan;

3.      membagi tugas kepada bawahan;
4.      mengendalikan    dan    mengevaluasi    pelaksanaan

tugas bawahan ;
5.      mengkoordinasikan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi

Seksi Pelayanari Kebersihan dengan unit kerja lain;
6.      melaporkan  pt!1aksanaan  tugas  dan  fungsi  Seksi

Pelayanan Kebi3rsihan; dan
7.      melaksanakan    tugas    lain    yang    diperintahkan

pimpinan  sesiiai  dengan  tugas  pokok  dan  bidang
tu8asnya.

14



b.   Tugas substantif :
1.      mengkoordinasikan  kebersihan jalan-jalan  umum,

TPS    dan    temps.t-tempat    umum,    pelaksanaan
pembersihan sami.ah pada saluran pematusan;

2.      menyelenggarakan       pendataan       potensi       dan
pe mu n gutan                  re tribusi                   pelayanan
persampahan/kel)ersihan;

3.      menyelenggarakaii    pendata.an,    pengkajian    dan
penyajian   data   yang   berkaitan   dengan   potensi,
peluang      dan      hambatan      dalam      pelayanan
kebersihan;

4.      menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan peran
serta  masyarakal.  dalam  penyediaan  lahan  tempat
pembuangan sampah;

5.      menyelenggaraka.n  pembinaan  dan  pengembangan
pelayanan   kebe.-sihan   dan   pengelolaan   lumpur
tinja;

6.      mengkoordinasiL'`an    pengangkutan    sampah    dari
TPS ke TPA;

7.      mengkoordinasikan  pengelolaan dan  pemeliharaan
TPS; dan

8.      mengkoordinasilran  pengaturan,  pengendalian  dan
pemeliharaan     kendaraan     operasional     layanan
kebersihan dan  lumpur tinj.a;

9.      Menyusun        rcncana        induk        pengembangan
prasarana     dan      sarana     persampahan     serta
pengelolaan lurr.pur tinja;

10.   Mengkoordinasi kan          peningkatan          kapasitas
manajemen  dali  fasilitasi  kerj.asama  dunia  usaha
d an        rna syar,.ikat        d alam        pe nyele nggaraan
pengembangan prasarana dan sarana persampahan
serta pengelola€in lumpur tinja;

11.   Pembinaan dan pengawasan pengangkutan sampah
dan  lumpur tinja yang diselenggarakan  oleh  pihak
swasta;

12.   Menyelenggarakan      penanganan      sampah      dan
lumpur tinja, meliputi:
a.  Pemrosesari  akhir sampah; dan

b.  Penetapan  I.okasi  tempat pembuangan  sampah,
pemantauan dan  evaluasi  tempat pembuangan
akhir   sam])ah   serta   penyelenggaraan   system
tanggap da -urat pengelolaan sampah.

15



6.   Ketentuan   Pasal   21   ayat   (3)   huruf   b   diubah,   sehingga
keseluruhan Pasal 21 menja(li berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)     Seksi     Pengelolaan     Sampah     dan     Limbah     Non    83
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  huruf e
angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas   Bidang   Kebersihan,    Pengelolaan    Sampah   dan
Limbah   dalam   hal   fasilitasi,   koordinasi,   pembinaan,
monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan sampah serta
limbah non 83.

(2)    Dalam    menyelenggarakan    tugas    pokok    sebagaimana
dimaksud  pada ayat  (1,',  Seksi  Pengelolaan  Sampah dan
Limbah Non 83 mempunyai fungsi :

a.  penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau
bahan   kebijakan   Daerah   dalam   hal   pengelolaan
sampah serta Limbah Non 83

b.  pelaksanaan    kebijakan     teknis    Dinas    dan/atau
kebijakan   Daerah   dalam   hal   pengelolaan   sampah
serta Limbah Non 133;

c.   pelaksanaan   evaluasi   dan   pelaporan   dalam   hal
pengelolaan samp€.h,   serta Limbah Non 83;

d.  pelaksanaan           ;a.dministrasi            Dinas dalam   hal
pengelolaan samp€ih, serta Limbah Non 83; dan

e.   pelaksanaan   tuggis   lain   yang   diberikan   pimpinan
terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)     Rincian tugas  Seksi pt3ngelolaan sampah dan Limbah
Non 83, yaitu:
a.      Tugas Atributif:

1.      menyusun   rierencanaan  dan  program  kerja
Seksi Pengeli)laan Sampah, dan Limbah Non 83;

2.     menyusun    bahan    kebijakan    teknis    Dinas
dan/atau  bfihan  kebijakan  Daerah  dalam  hal
pengelolaan sampah, limbah non 83;

3.      membagi tu{5as kepada bawahan;
4.      mengendalil:an  dan  mengevaluasi  pelaksanaan

tugas bawahan;
5.    E:#°s°erkd::]i:£#e|oiapaeia§Sfn;£#, dt:ngaLsim8:a

Non 83, dergan unit kerja lain;
6.     melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi

Pengelolaan  Sampah, dan Limbah Non 83; dan
7.     melaksanahan  tugas  lain  yang  diperintahkan

pimpinan    isesuai   dengan    tugas   pokok   dan
bidang tug€i snya.
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b.      Tugas substantif :

1.       menyelenggarak:an inventarisasi sumber-sumber
pencemaran  sampah,  dan  limbah  non  83  dari
industri;

2.      menyelenggarakan          pengembangan          pola
pengelolaan  sampah,  dan  limbah  non  83  dari
industri;

3.      dihapus;

4.      dihapus;

5.      menyelenggara{an   sosialisasi   dan   pembinaan
kepada    kecamatan,    pemerintah    desa    serta
masyarakat   d€ilam   pengelolaan   persampahan,
dan limbah non 83;

6.     menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan
pengelolaan  limbah  non  83  dari  industri  skala
kabupaten;

7.     menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan
pelaksanaan pengelolaanTlimbah non 83 sesuai
norma, standar, prosedur dan/atau kriteria; dan

8.      menyelenggar€ikan        pengurangan        sampah,
meliputi :
a)      dihapus;
b)      dihapus;
c)       dihapus;
d)      pendaurL.1angan             sampah/pengolahan

sampah;
e)      penetapan target pengurangan sampah.

7.   Ketentuan Pasal 22 ayat ayat 2 dan (3) huruf  a dan b diubah,
sehingga  keseluruhan   Pat.}al   22   menjadi  berbunyi   sebagai
berikut:

Pasal 22

(1)     Seksi   Pengelolaan   83   dan   Limbah   83   sebagaimana
dimaksud   dalam   Pas,al   3   ayat   (I)   huruf  e   angka  3,
mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  sebagian  tugas
Bidang  Kebersihan,   Pengelolaan   Sampah   dan   Limbah
dalam  hal  fasilitasi,  hoordinasi,  pembinaan,  monitoring
dan evaluasi terkait pi=ngelolaan 83 dan limbah 83.

(2)     Dalam   menyelengga].akan    tugas    pokok   sebagaimana
dimaksud   pada   aya;   (1),   Seksi   Pengelolaan   83   dan
Limbah 83 mempunyii fungsi :
a.   penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau

bahan  kebijakan  daerah  dalam  hal  pengelolaan  83
dan limbah 83;

b.   pelaksanaan    kel)ijakan     teknis     Dinas    dan/atau
kebijakan   daerah   dalam   hal   pengelolaan   83   dan
limbah 83;
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c.    pelaksanaan    evaluasi   dan    pelaporan    dalam   hal
pengelolaan 83 dan ]imbah 83;

d.   pelaksanaan      administrasi      Dinas      dalam      hal
pengelolaan 83 dan 'imbah 83;

e.    Penyusunan bahan  {ebijakan teknis dinas dan/atau
bahan   kebijakan   daerah   dalam   hal   rekomendasi

3:r:gel:::ank€amni(£'eanuuntupkenk%%Taat::npeny::rg:g:£
limbah   83   dan   pengumpulan   limbah   83    skala
Kabupaten;

f.    Penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau
bahan  kebijakan  dELerah  dalam  hal  limbah  83  yang
timbul  dari  fasilitas,  pelayanan  kesehatan  mengenai
rekomendasi      perizinan      dan/atau      persetujuan
pengangkutan  Limtiah  83  menggunakan  kendaraan
bermotor   Roda   3   (tiga)   dilakukan   dalam   wilayah
Kabupaten,   penguburan   limbah   83,   penimbunan
limbah 83 yang dil€i.kukan dalam wilayah Kabupaten;

9.    Pelaksanaan      rek()mendasi      perizinan      dan/atau
persetujuan   untul.:   limbah   83   yang   timbul   dari
fasilitas          pelaya nan          kesehatan          mengenai
pengangkutan  Lim 3ah  83  menggunakan  kendaraan
bermotor   roda   3   (tiga)   dilakukan   dalam   wilayah
Kabupaten, pengutturan limbah 83 untuk limbah 83,
dan  penimbunan  I,imbah  83  yang  dilakukan  dalam
satu daerah Kabupaten; dan

h.   Pelaksanaan   tuga!s   lain   yang   diberikan   pimpinan
terkait dengan tug€is pokok dan fungsinya.

(3)     Rincian  tugas   Seksi   Pengelolaan  83   dan   Limbah   83,
yaitu:
a.   Tugas Atributif:

1.   menyusun  perencanaan  dan  program  kerja seksi
Pengelolaan BC'  dan Limbah 83;

2.   menyusun     bahan      kebijakan     teknis     Dinas
dan/atau   bahan   kebijakan   daerah   dalam   hal
pengelolaan 8:; dan limbah 83;

3.   menyusun     bahan     kebijakan     teknis     Dinas
dan/atau   barian   kebijakan   daerah   dalam   hal
rekomendasi    perizinan    dan/atau    pengawasan
terhadap  pemimuhan  komitmen  untuk  kegiatan
penyimpanan    limbah    83    dan    pengumpulan
limbah 83 skala kabupaten;

4.   menyusun     tiahan     kebijakan     teknis     Dinas
dan/atau   balian   kebijakan   daerah   dalam   hal
limbah  83  yeing  timbul  dari  fasilitas  pelayanan
kesehatan   mtmgenai  pengangkutan   Limbah  83
menggunakan  kendaraan  bermotor  roda  3  (tiga)
dilakukan dalam wilayah Kabupaten, penguburan
limbah  83  untuk  limbah   83   dan  penimbunan
Limbah  83  yang  dilakukan  dalam  satu  daerah
Kabupaten;

5.   membagi tug€.s kepada bawahan;
6.   mengendalikan   dan   mengevaluasi   pelaksanaan

tugas bawah€I n;
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7.   mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Seksi Pengelolaan 83 dan Limbah 83 dengan unit
kerja lain;

8.   melaporkan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Seksi
Pengelolaan 83 c.an Limbah 83; dan

9.   melaksanakan    I.ugas   lain   yang   diperintahkan
pimpinan sesuai dengan tugas pukok dan bidang
tugasnya.

b.   Tugas substanlif:

1.   menyelenggaraken    inventarisasi    dan    evaluasi
laporan   pengelclaan   83   dan   limbah   83   skala
kabupaten;

2.   menyelenggarakan  pembinaan  dan  pemantauan
pengelolaan 83 dan limbah 83 skala kabupaten;

3.   menyelenggarakan  pembinaan  dan  pemantauan
pelaksanaan   pengelolaan   83   dan   limbah   83
terhadap   norma,   standar,   prosedur   dan/atau
kriteria pengelo]aan 83 dan limbah 83;

4.   menyelenggarahan      pemantauan     pelaksanaan
pemulihan akiba.t pencemaran limbah 83; dan

5.   menyelenggarakan   pemantauan   penanggulangan
kecelakaan  pengelolaan  83  dan  limbah  83  skala
kabupaten;

6.    Menyelenggaral:an    rekomendasi    perizinan    dan
atau pengawas€in terhadap pemenuhan komitmen
untuk   kegiata]i   penyimpanan   limbah   83   dan
pengumpulan limbah 83 skala kabupaten; dan

7.    Menyelenggarakan   pengelolaan   limbah   83  yang
timbul     dari     fasilitas      pelayanan     Kesehatan
mengenai      rel.:omendasi      perizinan      dan/atau
pe rsetuj uan        pe n gangkutan        Limbah        8 3
menggunakan  kendaraan  bermotor  roda  3  (tiga)
dilakukan dalain wilayah Kabupaten, penguburan
limbah   83   un[uk   limbah   83   dan   penimbunan
Limbah    83    :;ang    dilakukan    dalam    wilayah
Kabupaten.

8.   Ketentuan   Pasal   23   ayal    (3)   huruf   b   diubah,   sehingga
keseluruhan Pasal 23 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Bidang Pen€iatan Peraturan Lingkungan

Pasal 23

(1)  Bidang   Penaatan    Peraturan    Lingkungan    sebagaimana
dimaksud dalam Pasal .3 ayat ( 1) huruf f, mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala   Dinas dalam
hal    fasilitasi,    koordinasi,    pembinaan,    monitoring   dan
evaluasi  terkait  penga(luan,  pengawasan  serta  penerapan
sanksi hukum lingkuni3an hidup.
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(2)  Dalam    menyelenggarakfin    tugas    pokok    sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (I)   Bidang   Penaatan   Peraturan
Lingkungan mempunyai ±ungsi :
a.   perumusan  bahan  k{:bijakan  teknis    Dinas  dan/atau

bahan    kebijakan    daerah    dalam    hal    pengaduan,
pengawasan      serta      penerapan      sanksi      hukum
lillgkungan hidup;

b.   pelaksanaan kebijak€in teknis   Dinas dan/atau bahan
kebijakan  daerah  dalam  hal  pengaduan,  pengawasan
serta penerapan sank.si hukum lingkungan hidup;

c.    pelaksanaan    evaluasi    dan    pelaporan    dalam    hal
pengaduan,    pengav,Jasan    serta    penerapan    sanksi
hukum lingkungan hidup;

d.   pelaksanaan adminis.trasi Dinas dalam hal pengaduan,
pengawasan      serta      penerapan      sanksi      hukum
lingkungan hidup; dim

e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait
dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)  Rincian   tugas   Bidang   Penaatan   Peraturan   Lingkungan,
yaitu :

a.   Tugas Atributif :
1.      merumuskan   perencanaan   dan   program   kerja

Bidang Penaa:an  Peraturan  Lingkungan  sebagai
bahan  penyusunan  perencanaan  dan  program
kerja;

2.      merumuskan    bahan    kebijakan    teknis    Dinas
dan/atau   bahan   kebijakan  daerah   dalam   hal
pengaduan,  pengawasan serta penerapan sanksi
lingkungan hidup;

3.      mengkoordin€isikan    pelaksanaan    tugas    Seksi
Pengaduan ,        S e k si        Pe ngawas an        H ukum
Lingkungan  s,erta Seksi  Penyelesaian Pengaduan
dan Penerapan Sanksi sesuai program kerja yang
ditetapkan;

4.      memimpin,       mengarahkan,       membina      dan
mengawasi pl3laksanaan tugas Seksi Pengaduan,
Seksi   Pengawasan   Hukum   Lingkungan   serta
Seksi   Penyel3saian   Pengaduan   dan   Penerapan
Sanksi sesuai pedoman yang ditetapkan;

5.      mengevaluasi        pelaksanaan        tugas        Seksi
Pengaduan ,        Seksi       Pengawasan       H ukum
Lingkungan  :5erta Seksi Penyelesaian  Pengaduan
dan  Penerapan  Sanksi  sebagai  bahan perbaikan
selanjutnya;

6.

7.

melaporkan    pelaksanaan    tugas    dan    fungsi
Bidang Pena,itan Peraturan Lingkungan; dan
melaksanak€m   tugas   lain   yang   diperintahkan
pimpinan se suai dengan tugas pokok dan bidang
tugasnya.
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b.   Tugas substantif:
1.      menyelenggar€ikan  pengelolaan  data  pengaduan

dan     status     kasus     pencemaran     dan/atau
perusakan lin£`.kungan hidup;

2.      mensosialisasikan      tata      cara      penyampaian
pengaduan   lirigkungan   hidup   sesuai   pedoman
yang ditentuk€ in;

3.      menyelenggar€ikan  verifikasi  lapangan  terhadap
pengaduan lin gkungan;

4.      mengkoordinasikan bahan tindak lanjut terhadap
pengaduan yaiig disampaikan;

5.      mengelola        sistem        informasi        pengaduan
lingkungan hii:lup;

6.      menyelengganikan         pengawasan         terhadap
penanggungjawab   usaha   atau   kegiatan   dalam
mentaati     kel:entuan     Izin     Lingkungan,     Izin
Pengelolaan di in Perlindungan Lingkungan Hidup
dan/atau        1)eraturan        perundang-undangan
tentang        p€.rlindungan        dan        pengelolaan
lingkungan hi ]up;

7.      menyusun rel.:omendasi bahan penerapan sanksi
administratif   meliputi teguran tertulis,  paksaan
pemerintah,      pembekuan      Izin      Lingkungan
dan/atau   lzin   Perlindungan   dan   Pengelolaan
Lingkungan     Hidup;     serta     pencabutan     lzin
Lingkungan   dan/atau   lzin   Perlindungan   dan
Pengelolaan        Lingkungan        Hidup        kepada
penanggungjgiwab usaha/ kegiatan yang terbukti
melakukan     pelanggaran     berdasarkan     hasil
pengawasan       bersama       dan/atau       Pejabat
Pengawas Lin3kungan Hidup Daerah (PPLHD);

8.      menyelenggarakan       pengawasan       penerapan
administrasi   dan fisik lingkungan hidup;

9.      mengkoordin€isikan            penerapan            sanksi
administratif   meliputi teguran tertulis,  paksaan
pemerintah,      pembekuan      Izin      Lingkungan
dan/atau   lzin   Perlindungan   dan   Pengelolaan
Lingkungan     Hidup     serta     pencabutan     lzin
Lingkungan   dan/atau   lzin   Perlindungan   dan
Pe ngelol aan        Li ngkungan        H idup        ke pada
penanggungj€ iwab usaha/ kegiatan yang terbukti
melakukan     pelanggaran     berdasarkan     hasil
pengawasan     Pejabat     Pengawas     Lingkungan
Hidup Daerah (PPLHD);

10.   mengkoordin,.isikan/memfasilitasi     penyelesaian
pengaduan rr] asyarakat melalui penerapan sanksi
administrasi,        perdata,        pidana        maupun
ADR/ Mediasj  penal;

11.   menyelenggatl.akan  penyelesaian  pengaduan  dan
penerapan  s€inksi  atas  perjanjian  internasional,
konvensi,   protokol   dan   perjanjian   lainnya   di
dalam penge]olaan lingkungan; dan

12.   melaksanakan sanksi administrasi berupa:
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a.  teguran tertulis;
b.  paksaan pemerintah;
c.   rekomendasi   pembekuan   lzin   Lingkungan

dan/atau lzin Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup; dan

d.  rekomen Pencabutan   lzin   Lingkungan
dan/atau  Iz.,in  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

9.  Ketentuan   Pasal   26   ayat   (3)   huruf   b   diubah,   sehingga
keseluruhan PasaLl 26 menj€idi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)  Seksi Pengawasan  seba{;aimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat                         (1)    huruf  f  angka,    mempunyai  tugas
pokok  melaksanakan   sebagian  tugas  Bidang  Penaatan
Peraturan   Lingkungan   dalam   hal   fasilitasi,   koordinasi
penanganan, monitorin{; dan evaluasi terkait pengawasan
penerapan hukum lingkungan hidup.

(2)  Dalam    menyelenggara.kan    tugas    pokok    sebagaimana
dimaksud  pada ayat (1 I,  Seksi    Pengawasan  mempunyai
fungsi;

a.   penyusunan bahan kebijakan teknis   Dinas dan/atau
bahan  kebijakan    I:iaerah    dalam    hal    pengawasan
penerapan hukum ]ingkungan hidup;

b.   pelaksanaan   kebij!ikan   teknis          Dinas   dan/atau
kebijakan daerah    dalam hal  pengawasan  penerapan
hukum lingkungan hidup;

c.    pelaksanaan    eval`iasi    dan    pelaporan    dalam    hal
pengawasan pener€.pan hukum lingkungan hidup;

d.  pelaksanaan     admjnistrasi             Dinas     dalam     hal
pengawasan penerfipan hukum lingkungan hidup; dan

e.    pelaksanaan   tugas   lain   yang   diberikan   pimpinan
terkait dengan tug€is pokok dan fungsinya.

(3)  Rincian tugas Seksi Pc'ngawasan yaitu :

a.   Tugas Atributif:

1.      menyusun  perencanaan  dan  program  kelja
Seksi Pengawa.sam;

2.      menyusun    t)ahan    kebijakan    teknis        Dinas
dan/atau  bahan   kebijakan  daerah  dalam    hal
pengawasan     penerapan     hukum     lingkungan
hidup;
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membagi tugas kepada bawahan;

mengendalikan   dan   mengevaluasi   pelaksanaan
tugas bawahan ;

5.      mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi Seksi Pengawasan dengan unit kerja lain;

6.      melaporkan  pekiksanaan  tugas  dan  fungsi
Seksi Pengawas€in; dan

7.      melaksanakan  1,ugas    lain   yang   diperintahkan
pimpinan sesua. dengan tugas pokok dan bidang
tugasnya.

b.  Tugas Substantif:
1.     menyelenggarakan           pengawasan           terhadap

penanggungjawab       usaha  atau  kegiatan  dalam
mentaati  ketentuan         lzin         Lingkungan,    Izin
Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup
dan/atau  peraturan  perundang-undangan  tentang
perlindungan daii pengelolaan lingkungan hidup;

2.     menyusun  rekomendasi  bahan  penerapan  sanksi
administratif    meliputi  teguran  tertulis,  paksaan
pemerintah, pembekuan lzin Lingkungan dan/atau
Izin   Perlindungan   dan   Pengelolaan   Lingkungan
Hidup; serta pencabutan lzin Lingkungan dan/atau
lzin   Perlindungan   dan   Pengelolaan   Lingkungan
Hidup   kepada   penanggungjawab  usaha/kegiatan
yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan
hasil    pengawa{san    bersama    dan/atau    pejabat
pengawas lingkiLngan hidup daerah (PPLHD);

3.      menyelenggarkan          pengawasan          penerapan
administrasi lini3kungan hidup; dan

4.      menyelenggaral,an   pengawasan   penerapan   fisik
lingkungan hidup.

10. Ketentuan   Pasal  26  ayat  (3)   huruf  b  diubah,   sehingga
keseluruhan Pasal 26 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)  Seksi     Penyelesaian   Pengaduan   dan   Penerapan   Sanksi
sebagaimana  dimaksi.id  dalam  Pasal  3  ayat  (I)   huruf  f
angka 3, mempunyai 1 ugas pokok melaksanakan sebagian
tugas  Bidang  Penaatan  Peraturan  Lingkungan  dalam  hal
fasilitasi, koordinasi penanganan, monitoring dan evaluasi
terkait  penyelesaian   pengaduan   dan   penerapan   sanksi
hukum lingkungan hidup.
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(2)  Dalam    menyelenggarak€in    tugas    pokok    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  Seksi    Penyelesaian  Pengaduan
dan Penerapan Sanksi mimpunyai fungsi;
a.   penyusunan bahan  kebijakan teknis   Dinas dan/atau

bahan    kebijakan    diierah    dalam    hal    penyelesaian
pengaduan  dan  penerapan  sanksi  hukum  lingkungan
hidup;

b.   pelaksanaan    kebijakan    teknis         Dinas    dan/atau
kebijakan  daerah   d€ilam  hal  penyelesaian  pengaduan
dan penerapan sanks,i hukum lingkungan hidup;

c.    pelaksanaan    evaluasi    dan    pelaporan    dalam    hal
penyelesaian pengaduan dan penerapan sanksi hukum
lingkungan hidup;

d.   pelaksanaan      admiiiistrasi           Dinas      dalam      hal
penyelesaian pengaduan dan penerapan sanksi hukum
lingkungan hidup; dtm

e.    pelaksanaan tugas l€iin yang diberikan pimpinan terkait
dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)  Rincian     tugas     Seksi     Penyelesaian     Pengaduan     dan
Penerapan Sanksi, yaiti  :
a.    Tugas Atributif:

1.      menyusun  percncanaan  dan  program  kerja seksi
Penyelesaian P(mgaduan dan Penerapan Sanksi;

2.      menyusun     bahan    kebijakan    teknis         Dinas
dan/atau   bahan   kebijakan   daerah   dalam   hal
penyelesaian   [tengaduan  dan   penerapan   sanksi
hukum lingkurigan hidup;

3.      membagi tugas kepada bawahan;
4.      mengendalikari    dan   mengevaluasi   pelaksanaan

tugas bawahar' ;
5.      mengkoordina:.;ikan pelaksanaan tugas dan fungsi

Seksi   Penyele'saian   Pengaduan   dan   Penerapan
Sanksi dengan unit kerja lain;

6.      melaporkan  pi3laksanaan  tugas  dan  fungsi  Seksi
Penyelesaian  I.'engaduan  dan  Penerapan  Sanksi;
dan

7. melaksanakan    tugas    lain   yang   diperintahkan
pimpinan  sesuai dengan  tugas pokok dan  bidang
tugasnya.

b.   Tugas substantif:
1.      mengkoordinasikan             penerapan             sanksi

administratif    meliputi  teguran  tertulis,  paksaan
pemerintah,       pembekuan       lzin       Lingkungan
dan/atau    lzin    Perlindungan    dan    Pengelolaan
Lingkungan      Hidup      serta      pencabutan      Izin
Lingkungan    dan/atau    lzin    Perlindungan    dan
Pengelolaan        Lingkungan        Hidup        kepada
penanggungj€i.wab  usaha/kegiatan  yang  terbukti
melakukan      pelanggaran      berdasarkan      hasil
pengawasan  pej.aibat  pengawas  lingkungan  hidup
daerah (PPLHD);
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2.      mengkoordinasir:an/memfasilitasi       penyelesaian
pengaduan  masyarakat melalui penerapan sanksi
administrasi,         perdata,         pidana         maupun
ADR/Mediasi pe ial;

3.      menyelenggaraki}n  penyelesaian   pengaduan  dan
penerapan   sanhsi  atas   perjanjian   internasional,
konvensi, prolok ul udn pci-janjian lainnyQ di dalam
pengelolaan lingkungan ;

4.      melaksanakan sanksi administrasi berupa:
a.   teguran tertulis;

b.  paksaan pemerintah;
c.   rekomendas.     Pembekuan

dan/atau  lz,in  Perlindungan
Lingkungan Hidup; dan

d.  rekomendasi    Pencabutan
dan/atau   12.in   Perlindungan
Lingkungan Hidup.

Izin     Lingkungan
dan  Pengelolaan

Izin     Lingkungan
dan  pengelolaan

Pa.sal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaki  pada tanggal diundangkan.
Agar   setiap  orang  mengetahuiny{i,   memerintahkan   pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  pen3mpatannya  dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

Diundangkan di Karawang

BERITA DAERAH  KABUPATEN  KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR:      .sO
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