
   

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

      Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi 

Kabupaten kuantan singingi atau rantau kuantan merupakan pemekaran 

dari kabupaten Indragiri Hulu, namun secara resmi Kabupaten Kuantan Singingi 

berdiri pada tanggal 3 oktober 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 

kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi 

dengan Ibu Kotanya di Taluk Kuantan.  

Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten 

defenitif yang terdiri dari 6 Kecamatan, sebagai berikut: 

   Kecamtan Kuantan Tengah dengan Ibu Kota Taluk Kuantan  

   Kecamatan Singingi dengan Ibu Kotanya Muara Lembu 

   Kecematan Kuantan Mudik dengan Ibu Kota Lubuk Jambi 

   Kecamatan Kuantan Hilir dengan Ibu Kota Baserah 

   Kecamatan Cerenti dengan Ibu kota Cerenti 

   Kecamatan Benai dengan Ibu Kota Benai  

 

      Letak Geografis 

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten yang berkembang 

dengan pesat dapat dilihat dari luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang 

terletak pada: 

a.  
o
 00 Lintang Utara-  

 
 00 Lintang Selatan 

b.    
 
 02 Bujur Barat-    

 
 55 Bujur Timur 



 
 

 
 

   

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi lebih kurang 7.656,03 km
 
 

bujur sangkar, dengan jarak dari permukaan laut 120 km ketinggian berkisar 25-

30 M dari permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi ini 

berbatsan dengan: 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Palalawan 

b. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi 

c. Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat 

d. Sebelah Timur  : Kabupaten Indragiri Hulu 

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 Kecamatan yaitu, Kecamatan 

Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan 

Pucuk Rantau, Kecamatan Singingi, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan 

Kuantan tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Kuantan 

Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Hilir 

Seberang, Kecamatan Cerenti dan Kecamatan Inuman.  

 

     Kecamatan Singingi Hilir 

Kecamatan Singingi Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Kuantan Singingi, luas wilayahnya 1.530,97 km
 
. Di Kecamatan Singingi Hilir 

ada beberapa Desa yaitu, Desa Beringin Jaya, Desa Bukit Raya, Desa Koto Baru, 

Desa Muara Bahan, Desa Petai, Desa Simpang Raya, Desa Suka Damai, Desa 

Sukamaju, Desa Sumber Jaya, Desa Sungai Buluh, Desa Sungai Paku, Desa 

Tanjung Pauh. Sampai dengan tahun 2001, kecamatan ini masih berstatus sebagai 

kecamatan pembantu dan termasuk daerah yang dibawah Kecamatan Singingi. 

Meskipun sudah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara sendiri, akan tetapi 



 
 

 
 

   

mengenai data kecamatan sebagian masih tergabung dengan data kecamatan 

induk. Ibukota Kecamatan Singingi Hilir berada di Koto Baru, dengan luas 

wilayah 1.530,97 km
 
.  

   Penduduk 

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam wilayah. Oleh 

karena itu, dalam proses pembangunan penduduk modal dasar bagi pembangunan 

satu bangsa. Untuk tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui 

dalam menentukan langkah pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Singingi 

Hilir berjumlah 38.032 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini:  

Tabel 4.1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 

    Laki-laki        

    Perempuan        

 Jumlah         

Sumber: Data Kecamatan Singingi Hilir 2017 

 

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk berdasarkan 

jenis kelamin adalah laki-lak, yakni berjumlah 20.053 orang, sedangkan 

perempuan berjumlah 17.979 orang  

   Mata Pencarian  

Mata pencarian masyarakat Kuantan Singingi khususnya Kecamatan 

Singingi Hilir diantaranya adalah PNS, TNI, wiraswasta, petani dan nelayan. 

Sebagai daerah yang berada di jalan lintas sumatra dan daerah aliran pada daerah 

daratan sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian pada sektor 



 
 

 
 

   

perkebunan/pertanian karena memiliki daerah yang subur sehingga sesuai untuk 

bercocok tanam dan wiraswasta. 

   Agama 

Penduduk asli Kecamatan Singingi Hilir adalah jawa mayoritas agama 

islam, suasana keagamaan tampak begitu hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal 

ini ditandai dengan berdirinya sarana-sarana ibadah sebagai wahana untuk 

meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Adapun yang beragama islam hanya 

sebagian kecil saja yang merupakan penduduk pendatang. Adapun jumlah sarana 

ibadah di Kecamatan Singingi Hilir adalah masjid ada sebanyak (22 buah), 

mushalla (5 buah) dan langgar (54 buah). 

 

    Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kuantan Singingi  

 

      Susunan Organisasi 

Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan 

Singingi terdiri dari: 

  



 
 

 
 

   

Tabel 4.2:  Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  

Kuantan Singingi 

No Jabatan Nama 

    Kepala Dinas  Jafrinaldi. AP. M.IP 
    Sekretariat Drs. Rustam 
   Sub Bagian Program Angriani Etika Santi. SE 
   Sub Bagian Umum Ryhan Mulyati Hasbi. SE 
   Sub Bagian Keuangan  Susilawati. SP 
 Bidang Tata Lingkungan 

   Kepala bidang tata   
lingkungan 

H. Hasri Taufiq. S.Pd 

   Seksi inventarisasi data dan 
sisitem informasi lingkungan 
hidup 

Indra Eka Saakti HS. SE 

   Seksi kajian dampak 
lingkungan hidup  

Ermi Johan, S.Si 

   Seksi pemeliharaan 
lingkungan hidup  

Drh. Sufyan S 

 Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah Bahan, 
berbahaya dan beracun (B3) 

    Kepala bidang Yon Hendri. A.Md 
    Seksi pengelolaan sampah 

dan TPA 
Suwirman. ST 

    Seksi pengelolaan 
pertamanan 

Hendra Sandi. S.Kom 

    Seksi pengelolaan limbah B3 Hardi Fridessoni. S.Hut 
 Bidang Pengendalian  Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 
    Kepala bidang Zulkarnaen. S.Si, M.Si 
    Seksi pemantauan lingkungan 

hidup 
Muhammad Pasri. S.Hut 

    Seksi pencemaran lingkungan 
hidup 

Jon Hendri, S.Pi 

    Seksi kerusakan lingkungan 
hidup 

Nurhayati. SP,M.Si 

 Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 
    Kepala bidang Usti Erni. ST 
    Seksi pengaduan dan 

penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup  

Amin Basuki. SP.MM 

    Seksi pembinaan dan 
pengawasan lingkungan 
hidup  

Rukmini. SP. M.Si 

    Seksi peningkatan kapasitas 
lingkungan hidup dan 
kehutanan 

Risnina Herdawati. SE. M.Si 

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi 2017 



 
 

 
 

   

      Tugas Pokok dan Fungsi 

   Kepala Dinas 

Kepala dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

memfasilitasi, merumuskan, kebijakan teknis, melaksanakan, membina, 

mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan urusan 

pemerintahan bidang lingkungan hidup, maka Kepala Dinas dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup 

b. Perencanaan dibidang lingkungan hidup 

c. Pengorganisasian dibidang lingkungan hidup 

d. Pelaksanaan fasilitas dibidang lingkungan hidup 

e. Pelaksanaan kegiatan dibidang lingkungan hidup 

f. Pembinaan dibidang lingkungan hidup 

g. Pengawasan dibidang lingkungan hidup 

h. Pengendalian dan monitoring dibidang lingkunga hidup 

i. Pengevaluasian dan pelaporan dibidang lingkungan hidup 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuia dengan tugas dan 

fungsinya  

   Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu 

kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, 



 
 

 
 

   

kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan 

dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan. Sekretaris dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan fungsi:  

a. Pengelolaan data 

b. Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan 

c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran dinas lingkungan 

hidup  

d. Penyelenggaraan ketatausahaan 

e. Pembinaan kepegawaian 

f. Pengelolaan sarana dan prasarana 

g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga 

h. Penyelenggaran perjalanan dinas 

i. Penyelenggaraan fungsi kehumasan 

j. Penyelenggaraan keprotokoleran 

k. Pengelolaan keuangan 

l. Pengkorrdinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

bidang dan fungsinya 

   Sub Bagian Umum 

Sub bagian umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.Kepala sub bagian umum 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan 

ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, 



 
 

 
 

   

penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumahasan dan 

keprotokolan. Kepala sub bagian umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

yang dimaksud menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan 

b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian 

c. Penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana 

d. Penyiapan bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga 

e. Penyiapan bahan penyelenggaraan perjalanan dinas 

f. Penyiapan bahan penyelenggaraan kehumasan 

g. Penyiapan bahan penyelenggaraan keprotokolan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

 

   Sub Bagian Program 

Sub bagian program dipimpin oleh seorang kepala sub bagian program 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Kepala sub bagian 

program mempunyai tugas: 

a. Mengumpulkan data dan inventarisasi data 

b. Melakukan pengkajian dan analisa data 

c. Menyajikan dan menginformasikan data 

d. Menyusun rencana program 

e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program 

f. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan data produk 

hukum daerah dibidang lingkungan hidup 



 
 

 
 

   

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, 

dan pengendalian di bidang program 

h. Menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan 

i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja sub bagian program 

j. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program dinas lingkungan 

hidup  

k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub 

bagian program 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

 

   Sub Bagian Keuangan 

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian keuangan 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Kepala sub bagian 

keuangan mempunyai tugas: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran keuangan 

b. Menyiapkan bahan penggunaan pengeluaran anggaran keuangan  

c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian dibidang keuangan 

e. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi anggaran keuangan 

f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan sub bagian keuangan 



 
 

 
 

   

g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja sub 

bagian keuangan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

 

   Bidang Tata Lingkungan  

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang 

Tata Lingkunganmempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,  pengkoordinasian, memfasilitasi, 

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Tata Lingkungan. Kepala 

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dibantu oleh Kepala Seksi. Seksi sebagaimana terdiri dari, Seksi Inventarisasi 

Data dan sistem Infomasi Lingkungan Hidup, Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

Hidup, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 

     Seksi Inventarisasi Data dan Sistem Informasi Lingkungan Hidup 

 Seksi Inventarisasi Data dan Sistem Informasi Lingkungan Hidup 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang. Rincian tugasnya diantaranya: 

a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam 

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan 

inventarisasi data dan sistem informasilingkungan hidup 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi inventarisasi data 

dan sistem informasi lingkungan hidup 



 
 

 
 

   

d. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi data dan sistem 

informasi lingkungan hidup 

e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan inventarisasi 

data dan sistem informasi lingkungan hidup sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas 

f. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen rpplh 

g. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan rpplh 

dalam rpjp dan rpjm     

h. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rpplh 

i. Menyiapkan bahan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup 

j. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang 

berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

k. Menyiapkan bahan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup 

(pdb & pdrb hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan 

hidup) 

l. Menyiapkan bahan pensinkronisasian rlplh nasional, ropinsi dan 

ekoregion 

m. Menyiapkan bahan penyusunan nsda dan lh 

n. Menyiapkan bahan penyusunan status lingkungan hidup daerah 

o. Menyiapkan bahan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup 

p. Menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang 

rpplh 



 
 

 
 

   

q. Menyiapkan bahan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis 

kabupaten 

r. Menyiapkan bahan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis 

s. Menyiapkan bahan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan 

klhs 

t. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan klhs 

u. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi klhs 

v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya. 

 

     Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup 

Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugaspenyiapan 

dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Kajian Dampak 

Lingkungan Hidup. Rincian tugasnya diantaranya: 

a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi kajian dampak lingkungan 

hidup 

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan kajian 

dampak lingkungan hidup 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi kajian dampak 

lingkungan hidup 



 
 

 
 

   

d. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kajian dampak lingkungan 

hidup 

e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan kajian dampak 

lingkungan hidupsebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

g. menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, 

izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) 

h. Menyiapkan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan 

UKL/UPL) 

i. Menyiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup 

yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)  

j. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses izin lingkungan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

     Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup 

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugaspenyiapan dalam 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemeliharaan 

Lingkungan Hidup. Rincian tugasnya : 

a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pemeliharaan lingkungan 

hidup 



 
 

 
 

   

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan 

pemeliharaan lingkungan hidup 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi pemeliharaan 

lingkungan hidup 

d. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan lingkungan 

hidup 

e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan pemeliharaan 

lingkungan hidupsebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

f. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam 

g. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam 

h. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam 

i. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam 

j. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 

k. Melaksanakan inventarisasi grk dan penyusunan profil emisi grk 

l. Menyiapkan bahan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati 

m. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, 

pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman 

hayati 

n. Menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi 

keanekaragaman hayati 

o. Menyiapkan bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan 

keanekaragaman hayati  



 
 

 
 

   

p. Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan 

database keanekaragaman hayati 

q. Melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

   Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah Bahan, 

berbahaya dan beracun (B3) 

 

Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah B3 dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung  jawab 

kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan 

Limbah B3 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, 

memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang 

pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah b3. Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah, Pertamanan dan Limbah B3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dibantu oleh Kepala Seksi. Seksi sebagaimana terdiri dari: 

a. Seksi Pengelolaan Sampah dan TPA 

b. Seksi Pengelolaan Pertamanan 

c. Seksi Pengelolaan Limbah B3 

     Seksi Pengelolaan Sampah dan TPA 

Seksi Pengelolaan Sampah dan TPA dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

Rincian tugasnya diantaranya: 

a. Melakukan inventarisasi data dan informasi pengelolaan sampah dan TPA 



 
 

 
 

   

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan 

sampah dan TPA 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijkan dan strategi pengelolaan sampah 

dan TPA 

d. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sampah dan TPA 

e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan 

sampah dan TPA sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas  

f. Menyiapkan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat 

kabupaten/kota  

g. Menyiapkan bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas 

jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu  

h. Melaksanakan perumusan kebijakan pengurangan sampah 

i. Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 

produsen/industry 

j. Melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan 

yang mampu diurai oleh proses alam  

k. Melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah 

l. Menyiapkan bahan penyedian fasilitas pendaur ulangan sampah 

m. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan 

kemasan produk  

n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di 

kabupaten 



 
 

 
 

   

o. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, 

pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah 

p. Melaksanakan penyediaan sarpres penanganan sampah  

q. Melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah  

r. Melaksanakan penetapan lokasi tempat TPS , TPST dan TPA sampah 

s. Melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan 

sistem pembuangan open damping 

t. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat 

pengelolaan sampah 

u. Melaksanakan pemberian kompensansi dampak negatif kegiatan 

pemrosesan akhir sampah 

v. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan 

badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan 

sampah 

w. Menyiapkan bahan pengembangan investasi dalam uasaha pengelolaan 

sampah 

x. Melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, 

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 

diselenggarakan oleh swasta  

y. Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan 

pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta 



 
 

 
 

   

z. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan 

kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan 

usaha) 

aa. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah 

yang dilaksanakan oleh pihak lain  

bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya  

 

     Seksi Pengelolaan Pertamanan 

Seksi Pengelolaan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Rincian 

tugasnya diantaranya: 

a. Melaksanakan pengumpulan, identifikasi pengelolaan dnan penyajian data 

taman, penerangan jalan dan taman, dekorasi kota dan reklame 

b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuka operasional dan petunjuk teknis 

taman, penerangan jalan dan taman, dekorasi kota dan reklame 

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran taman, 

penerangan jalan dan taman, dekorasi kota dan reklame 

d. Melaksanakan pemetaan dan kebutuhan taman, penerangan jalan dan 

taman, dekorasi kota dan reklame 

e. Menyiapkan bahan telaahan taman, penerangan jalan dan taman, dekorasi 

kota dan reklame 

f. Menyiapkan bahan penggkoordinasian pelaksanaan tugas taman, 

penerangan jalan dan taman, dekorasi kota dan reklame 



 
 

 
 

   

g. Menyiapkan bahan pembinaan,  

h. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi taman, 

penerangan jalan dan taman, dekorasi kota dan reklame 

i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja 

seksi pengelolaan pertamanan 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

 

     Seksi Pengelolaan Limbah B3 

Seksi Pengelolaan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Rincian 

tugasnya diantaranya: 

a. Melaksanakan inventarisasi data dan informan pengelolaan limbah B3 

b. Menyipkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan 

limbah B3 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan limbah 

B3 

d. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan limbah B3 

e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan 

limbah B3 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

f. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan perizinan 

penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan, 

dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten 



 
 

 
 

   

g. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu 

daerah Kabupaten 

h. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara 

limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten  

i. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan 

pengangkutan limbah B3 ( pengajuan, perpanjangan, perubahan dan 

pencabutan ) dalam satu daerah Kabupaten  

j. Melaksanakan perizinan bagi pengumpulan limbah B3 

k. Melaksanakan perizinan pengankutan limbah B3 menggunakan alat 

angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten 

l. Melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu 

daerah Kabupaten 

m. Melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis 

n. Menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, 

pemanfaatan, pengangkatan dan penimbunan limbah B3 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya 

 

   Bidang Pengendalian  Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,  pengkoordinasian, 



 
 

 
 

   

memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Tata 

Lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

LIngkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu 

oleh Kepala Seksi. Seksi sebagaimana terdiri dari: 

a. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup  

b. Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup 

c. Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup 

 

     Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Rincian 

tugasnya diantaranya: 

a. Melaksanakan data dan informasi pemantauan lingkungan hidup 

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan 

pemantauan lingkungan hidup 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi pemantauan 

lingkungan hidup 

d. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pemantauan lingkungan hidup 

e. Melaksankan penyusunan rencana program dan kegiatan pemantauan 

lingkungan hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

f. Melaksanakan pemantauan kualitas air 

g. Melaksanakan pemantauan kualitas udara 

h. Melaksanakan pemantauan kualitas tanah  

i. Menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan  



 
 

 
 

   

j. Menyiapkan sarpres pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan) 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya 

 

     Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup 

Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Rincian 

tugasnya diantaranya: 

a. Melaksanakan inventarisasi data dan informan pencemaran lingkungan 

hidup 

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pencemaran 

lingkungan hidup 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi pencemaran 

lingkungan hidup 

d. Melaksankan penyusunan petunjuk teknis pencemaran lingkungan hidup 

e. Melaksankan penyusunan rencana program dan kegiatan pencemaran 

lingkungan hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas  

f. Melaksankan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi 

g. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, 

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non 

institusi  

h. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, 

rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi  

i. Menyiapkan bahan penentuan baku mutu sumber pencemaran 



 
 

 
 

   

j. Menyiapkan bahan pengembangan system informasi kondisi , potensi 

dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan 

lingkungan hidup kepada masyarakat  

k. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber 

pencemar institusi dan non institusi 

l. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar instittusi dan non 

institusi 

m. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber 

pencemar institusi dan non institusi 

n. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai engan tugas dan 

fungsinya 

     Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup 

Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Rincian 

tugasnya diantaranya: 

a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi kerusakan lingkungan 

hidup 

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan kerusakan 

lingkungan hidup 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi kerusakan 

lingkungan hidup 

d. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kerusakan lingkungan hidup 



 
 

 
 

   

e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan lingkungan 

hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

f. Menyiapkan bahan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup  

g. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan  

h. Melaksankan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta 

penghentian) kerusakan lingkungan  

i. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan 

restorasi) kerusakan lingkungan 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

   Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,  pengkoordinasian, memfasilitasi, 

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Tata Lingkungan. Kepala 

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu oleh Kepala Seksi.Seksi 

sebagaimana terdiri dari: 

a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 

b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup 

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 



 
 

 
 

   

     Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang. Rincian tugasnya diantaranya: 

a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengaduan dan 

penyeselaian sengketa lingkungan hidup 

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pengaduan 

dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

c. Menyiapakan bahan perumusan kebijakan dan strategi pengaduan dan 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

d. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengaduan dan penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup 

e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan pengaduan dan 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas  

f. Melaksanakan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan 

pengaduan dan penyelesaian pengeduan masyarakat  

g. Melaksanakan fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan 

yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup 

h. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan  

i. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi 

pengaduan  



 
 

 
 

   

j. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil 

tindak lanjut pengaduan 

k. Menyiapkan bahan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar 

pengadilan maupun melalui pengadilan 

l. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan  

m. Melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan 

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya 

     Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup 

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang. Rincian tugasnya diantaranya: 

a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pembinaan dan 

pengawasan lingkungan hidup 

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembinaan 

dan pengawasan lingkungan hidup 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebiijakan dan strategi pembinaan dan 

pengawasan lingkungan hidup 

d. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan 

lingkungan hidup 



 
 

 
 

   

e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan pembinaan dan 

pengawasan lingkungan hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

f. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau 

kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

g. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan  

h. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas 

lingkungan hidup daerah 

j. Melaksanakan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan 

hukum 

k. Melaksankan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

l. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup 

m. Menyiapkan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana 

secara terpadu 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugass dan 

fungsinya 

 

 



 
 

 
 

   

     Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang. Rincian tugasnya diantaranya: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat , kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait 

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

b. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan 

pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

c. Melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA  

d. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA 

e. Melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat 

f. Melaksanakan pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan 

hidup 

g. Melaksankan pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan 

hidup 

h. Melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup 

i. Melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan 

lingkungan hidup 



 
 

 
 

   

j. Melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli 

lingkungan hidup 

k. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan  

l. Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengelolaan dan penyajian data 

taman hutan raya  

m. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran taman 

hutan raya  

n. Melaksanakan pemetaan kebutuhan taman hutan raya 

o. Menyiapkan bahan telaahan taman hutan raya 

p. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas taman hutan raya  

q. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi taman hutan 

raya  

r. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja 

seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan kehutanan.  

 


