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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1. Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, 

Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur 

Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi 

dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang 

didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak. Hari jadi kota ini 

ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan 

berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta 

pelaksanaan otonomi daerah. 

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai 

Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari 

pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada 

abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi 

para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini 

berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni1784, 

berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari 

datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini 

dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota 

ini. 

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal 

19 Oktober1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun 
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pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang 

dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus 

landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar 

Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret1942, 

Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung. 

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur 

Sumatera di Medan tanggal 17 Mei1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah 

otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja.Kemudian pada tanggal 19 

Maret1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik 

Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonomkota kecil dalam 

lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus1957 

berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, 

Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk.Kota 

Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari1959 

berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25sebelumnya yang menjadi 

ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). 

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada 

jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, 

Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada 

bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten 

Kampar. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan 

berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota 
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ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 

34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C. 

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang 

kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan 

Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 

kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 

446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan 

sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, 

yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 sampai sekarang jumlah 

kecamatan pada Kota Pekanbaru dimekarkan menjadi 12 kecamatan yaitu, 

Kecamatan di Kota Pekanbaru berjumlah 12 kecamatan, yaitu: Bukit Raya, Lima 

Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, 

Sukajadi, Rumbai, Rumbai Pesisir, Tampan, dan Tenayan Raya 

Di tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk 

terbanyak di Pulau Sumatera, setelah MedanPalembang dan Bandar Lampung. 

Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju 

pertumbuhan penduduknya. 

 

4.2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 

4.2.1. Sejarah Singkat 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, 

sasaran organisasi dan tata kerja dinas–dinas di lingkungan Pemerintah Kota 
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Pekanbaru dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2008 tentang 

susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru serta 

didukung pula oleh Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Uraian Tugas Pokok 

dan Fungsi Bidang Kebersihan Kota, Kasi Kebersihan Lingkungan, Kasi 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, dan Kasi Penampungan Sampah.  

Pada Januari tahun 2017 Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 

bergabung dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) menjadi Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan (DLHK), penggabungan ini berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah  Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. 

4.2.2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Visi dari dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah 

“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau, Indah   dan 

Terang Benderang menuju Kota Metropolitan yang Madani” 

b. Misi 

Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sebagai berikut : 

1) Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih 

a) Memiliki lingkungan bersih bebas dari sampah 

b) Penanganan sampah secara serius dan kontinyu  

c) Pengembanganteknologi pengelolaan sampah yang berkelanjutan 
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d) Memiliki TPA yang refresentatif, lengkap dengan segala fasilitas 

pendukung. 

e) Meningkatkan peran masyarakat melalui konsep 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle) 

2) Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Hijau 

a) Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai KTT Bumi di Rio 

de Janeiro, dengan terpenuhi 30% dari luas wilayah Kota 

b) Suasana teduh, asri dan udara segar 

c) Penataantaman, penambahan serta penanaman pohon-pohon 

pelindung jalan untuk penghijauan 

3) Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Indah 

a) Memiliki nilai estetika dengan ornament taman-taman yang indah  

b) Menjadi tempat rekreasi dan kesehatan bagi masyarakat 

4) Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Terang Benderang 

a) Tersedianya lampu-lampu yang menerangi jalan, termasuk lampu-

lampu hias  

b) Terjangkaunya penerangan bagi masyarakat sampai ke 

pelosok/pinggiran kota 

5) Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan  

a) Perencanaan pembangunan infrastruktur yang tertata dengan baik, 

teratur, sistematis yang memenuhi konsep pembangunan sesuai  

RTRW.  
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b) Meningkatkan kerjasama lintas sektor, masyarakat dan dunia usaha 

lainnya yang ada di Kota Pekanbaru khususnya dan Propinsi Riau 

umumnya. 

6) Kota Pekanbaru sebagai Kota Madani 

a) Terpeliharanya harmonisasi hubungan antara pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha sebagai bentuk upaya pengembangan 

dan peningkatan wilayah Kota Pekanbaru sebagai Kota yang 

ramah, aman, nyaman dan damaiperformance Pemerintah Kota 

Pekanbaru. 

b) Terpeliharanya kehidupan masyarakat dengan pemerintah di dalam 

penataan di semua sektor kehidupan, ekonomi, sosial budaya, 

agama dalam rangka terwujudnya kehidupan yang selaras, serasi 

dan seimbang dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. 

c) Terciptanyasuasanakondusif. 

4.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  Kota 

Pekanbaru terdiri dari :  

1. Kepala Dinas. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas 

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta  tugas 

pembantuan lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:  
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a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan 

kebersihan. 

b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan 

hidup dan kebersihan.  

c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan.  

d. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian 

bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan. 

e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang 

lingkungan hidup dan kebersihan. 

f. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi  sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya. 

g. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan 

kewenangannya. 

h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas. 

i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

bidang lingkungan hidup dan kebersihan. 

j. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan. 

k. Pengelolaan keuangan dinas. 

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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2. Sekretaris 

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan 

tugasnya menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.  

b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengoordinasian 

pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 

pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta 

penyusunan program. 

d. Penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta 

keprotokolan.  

e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi 

setiap bidang sebagai pertanggungjawaban. 

f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban 

dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta 

perlengkapan gedung kantor.  

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Sekretariat terdiri dari 3 Sub bagian yang mana setiap Sub Bagian 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris, yaitu: 

a) Sub Bagian Umum. 

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, 

menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian 

Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Sub 

Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan 

fungsi:  

1) Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, 

rumah tangga serta kearsipan.  

2) Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan 

perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan 

informasi Sub Bagian Umum.  

3) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi 

terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan 

masyarakat.  

4) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 

upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.  

5) Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.  

6) Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
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penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan 

dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).  

7) Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan 

dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di 

lingkungan dinas.  

8) Perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi 

pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan 

(DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi 

kerja ASN di lingkungan dinas.  

9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

b) Sub Bagian Keuangan. 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan 

melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan 

dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:  

1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan 

keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

2) Pelaksanaan verifikasi serta penelitian kelengkapan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP).  

3) Pelaksanaan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM). 

4) Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.  



 
 

52 

5) Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara 

penerimaan dan bendahara pengeluaran.  

6) Penyiapan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan 

keuangan dinas. 

7) Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi 

dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

8) Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti 

kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.  

9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

c) Sub Bagian Program. 

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan 

melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Program dalam 

melaksanakan tugasnyamenyelenggarakan fungsi :  

1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja 

serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan 

kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik 

program pembangunan,  laporan tahunan dan laporan evaluasi 

kinerja. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan 

kebutuhan sarana dan prasarana.  
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2) Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.  

3) Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang 

berhubungan dengan penyusunan program. 

4) Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.  

5) Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan 

masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.  

6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Tata Lingkungan 

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu sebagian 

tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tata lingkungan.  

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugasnyamenyelenggarakan 

fungsi: 

a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam. 

Pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan  sinkronisasi 

pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(RPPLH) tingkat Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota.  

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya 

dukung dan daya tampung lingkungan.  

c. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat Kota berdasarkan RPPLH 

provinsi dan ekoregion.  
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d. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian 

lingkungan hidup strategis.  

e. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca 

sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup 

daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup.  

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  

g. Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan 

hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai amdal.  

h. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan.  

i. Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya 

alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi 

Gas Rumah Kaca (GRK).  

j. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu 

daerah Kota. 

k. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan 

pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian 

konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati. 

l. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database 

keanekaragaman hayati. 

m. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan 

lingkungan.  
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n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Tata Lingkungan terdiri dari 3 seksi masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan, yaitu: 

a) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan 

Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan mempunyai 

tugas membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan 

sub urusan inventarisasi dan perencanaan lingkungan.  Seksi 

Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan dalam melaksanakan 

tugasnyamenyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi 

sumberdaya alam.  

b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungandan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat kota. Pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan RPPLH.  

c. Pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan perencanaan penentuan 

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.  

d. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, meliputi 

Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan 

lingkungan hidup.  
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b) Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup.  

1) Penyusunan status lingkungan hidup daerah.  

2) Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup.  

3) Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang 

RPPLH.  

4) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat 

kota.  

5) Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan 

KLHS serta pembinaan penyelenggaraan KLHS.  

6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS.  

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

c) Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan. 

Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan mempunyai 

tugas membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan 

sub urusan kajian dan evaluasi dampak lingkungan. Seksi Kajian dan 

Evaluasi Dampak Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi:  

1) Penyusunan bahan kebijakan dan pengembangan pedoman 

instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup (dokumen lingkungan hidup, izin lingkungan, audit 

lingkungan hidup dan  analisis resiko lingkungan hidup).  

2) Penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup.  
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3) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan 

(komisi penilai, tim pakar dan konsultan). 

4) Penyusunan konsep materi surat keputusan kelayakan lingkungan, 

rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan pelaksanaan 

proses izin lingkungan. 

5) Pelaksanaan fasilitasi, konsultasi dan bimbingan teknis   

penyusunan dokumen lingkungan hidup, pelaksanaan izin 

lingkungan, audit lingkungan hidup dan  analisis resiko lingkungan 

hidup. 

6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

d) Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan 

Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam 

melaksanakan sub urusan konservasi, perubahan iklim dan kerusakan 

lingkungan. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan 

Lingkungan dalam melaksanakan tugasnyamenyelenggarakan fungsi: 

1) Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara 

lestari sumber daya alam. 

2) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam yang tidak dapat 

dikelola dalam jangka waktu tertentu.  
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3) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, 

perlindungan lapisan ozon dan perlindungan terhadap hujan asam. 

4) Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan 

penyusunan profil emisi GRK. 

5) Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam 

satu daerah Kota.  

6) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.  

7) Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, 

pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan 

keanekaragaman hayati.  

8) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi 

keanekaragaman hayati.  

9) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati. 

10) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database 

keanekaragaman hayati. 

11) Penyusunan bahan kebijakan penentuan kriteria baku kerusakan 

lingkungan.  

12) Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan 

pemulihan kerusakan tanah untuk produksi biomassa.  

13) Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan 

pemulihan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran 

hutan dan/atau lahan. 
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14) Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan 

pemulihan kerusakan gambut.  

15) Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan 

pemulihan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim.  

16) Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan 

pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan 

non mineral.  

17) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

4. Bidang Pengelolaan Sampah 

Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas membantu sebagian 

tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengelolaan sampah.   

Bidang Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah 

tingkat kota.  

b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah.  

c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah.  

d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku 

produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam,  

pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk 

dan kemasan produk.  
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e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah 

tingkat kota. 

f. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan 

pemrosesan akhir sampah. 

g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), 

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) sampah.  

h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem 

pembuangan open dumping. 

i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah. 

j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan 

pemrosesan akhir sampah. 

k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan 

dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan 

pengelolaan sampah. 

l. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.  

m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengolahan 

sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 

diselenggarakan oleh swasta. 

n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan 

usaha). 
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o. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas 

pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah. 

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

Bidang Pengelolaan Sampah dibagi kedalam 3 sesksi yang setiap 

Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah. 

a) Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah.  

Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan 

sub urusan pengurangan dan pemanfaatan sampah. Seksi Pengurangan 

dan Pemanfaatan Sampah dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi:  

1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota.  

2) Perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas 

jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu. 

3) Penyusunan konsep kebijakan pengurangan sampah. 

4) Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 

produsen/industri dan usaha/kegiatan.  

5) Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan 

kemasan yang mampu diurai oleh proses alam. 

6) Pelaksanaan pembinaan pendaurulangan sampah.  
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7) Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk 

dan kemasan produk. 

8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

b) Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah. 

Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai 

rincian tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dalam 

melaksanakan sub urusan penanganan dan pemrosesan akhir sampah. 

Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah dalam 

melaksanakan rincian tugasnyamenyelenggarakan fungsi: 

1) Penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan penanganan dan 

pemrosesan akhir sampah tingkat kota. 

2) Perencanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan 

pemrosesan akhir sampah.  

3) Perencanaan dan pelaksanaan kajian penetapan lokasi Tempat 

Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah 

Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.  

4) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem 

pembuangan open dumping.  

5) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan 

sampah. 

6) Perencanaan konsep pelaksanaan pemberian kompensasi dampak 

negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah. 
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7) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan 

dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan 

pengelolaan sampah. 

8) Perencanaan konsep pengembangan investasi dalam usaha 

pengelolaan sampah. 

9) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengolahan 

sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 

diselenggarakan oleh swasta. 

10) Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan 

pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh 

pihak lain (badan usaha). 

11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

c) Seksi Sarana dan Prasarana.  

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan sub urusan 

sarana dan prasarana. Seksi Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan 

rincian tugasnyamenyelenggarakan fungsi : 

1) Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah. 

2) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah.  

3) Pemeliharaan sarana dan prasarana. 

4) Penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang 

pekerjaan operasional kebersihan.  
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5) Penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barang-barang atau 

peralatan kebersihan yang akan disimpan di gudang. 

6) Penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana. 

7) Perencanaan dan pelaksanaan perawatan peralatan kebersihan. 

8) Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan 

perbaikan mesin dan perawatan teknis operasional termasuk mobil 

dan alat-alat berat/besar lainnya. 

9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun, 

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas membantu 

sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 

pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan 

berbahaya dan beracun. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 

dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 

melaksanakan tugasnyamenyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun. 



 
 

65 

b. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan 

pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan 

berbahaya dan beracun dengan instansi terkait. 

c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah). 

d. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan 

(laboratorium lingkungan). 

e. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran 

sumber pencemar institusi dan non institusi. 

f. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) 

dan baku mutu sumber pencemar.  

g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan 

pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada 

masyarakat. 

h. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan 

terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi. 

i. Perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan 

penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan  bahan 

berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun 

dalam satu daerah kota. 

j. Pelaksanaan perizinan pengangkutan  limbah bahan berbahaya dan 

beracun menggunakan  alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah 

bahan berbahaya dan beracun dan penguburan  limbah bahan 

berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota. 
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k. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara, 

pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan 

penimbunan  bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan 

berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota. 

l. Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaan air, udara dan 

tanah serta limbah bahan berbahaya dan beracun kepada 

usaha/kegiatan. 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari 3 seksi yang mana 

setiap seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun, yaitu: 

a) Seksi Pemantauan Lingkungan. 

Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 

melaksanakan sub urusan pemantauan lingkungan. Seksi Pemantauan 

Lingkungan dalam melaksanakan tugasnyamenyelenggarakan fungsi: 

1) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas air. 

2) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara. 
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3) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah. 

4) Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan 

tanah). 

5) Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan 

(laboratorium lingkungan). 

6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

b) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan. 

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 

melaksanakan sub urusan pengendalian pencemaran lingkungan. Seksi 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan dalam melaksanakan 

tugasnyamenyelenggarakan fungsi: 

1) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan 

pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non 

institusi. 

2) Pelaksanaan sosialisasi baku mutu sumber pencemar. 

3) Perencanaan dan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi 

dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan 

hidup kepada masyarakat. 

4) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap 

sumber pencemar institusi dan non institusi.  
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5) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

sumber pencemar institusi dan non institusi. 

6) Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran air, udara 

dan tanah kepada usaha/kegiatan. 

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

c) Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun. 

Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam melaksanakan sub 

urusan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan 

berbahaya dan beracun. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 

Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 

melaksanakan tugasnyamenyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan (pengajuan, 

perpanjangan, perubahan dan pencabutan) penyimpanan 

sementara, pengumpulan dan pengangkutan  bahan berbahaya dan 

beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu 

daerah kota. 

2) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpul 

limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota. 
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3) Pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara bahan 

berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun 

dalam satu daerah kota. 

4) Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan 

beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan 

dalam satu daerah kota. 

5) Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan 

beracun yang dilakukan dalam satu daerah kota. 

6) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan 

beracun medis.  

7) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, 

pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan 

beracun. 

8) Pemberian bimbingan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya 

dan beracun kepada usaha/kegiatan. 

9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam 

melaksanakan sub urusan penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan 

hidup. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hdup 

dalam melaksanakan tugasnyamenyelenggarakan fungsi: 
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a. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan 

penyelesaian pengaduan masyarakat. 

b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan 

maupun melalui pengadilan. 

c. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat 

atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. 

d. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha 

dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. 

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan 

hidup daerah. 

f. Perumusan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan 

hukum dan penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan dan 

penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup. 

g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan dan 

peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

h. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan 

hidup. 
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i. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan 

penyuluhan lingkungan hidup. 

j. Pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian 

penghargaan lingkungan hidup. 

k. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi 

lingkungan.  

l. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa 

layanan pengelolaan sampah. 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan hidup 

terdiri dari 3 (tiga) seksi yang mana setiap masing-masing seksi dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup, yaitu: 

a) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan. 

 Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sub urusan penegakan hukum 

lingkungan. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dalam 

melaksanakan tugasnyamenyelenggarakan fungsi :  

1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan 

penyelesaian pengaduan masyarakat.  
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2) Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau 

kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan. 

4) penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan. 

5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil 

tindak lanjut pengaduan. 

6) Pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa lingkungan baik 

di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. 

7) Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan. 

8) Perencanaan pengembangan sistem informasi penerimaan 

pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai 

dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

9) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap 

usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 

10) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan 

lingkungan. 

11) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas 

pengawas lingkungan hidup daerah. 

12) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum. 
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13) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

14) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup. 

15) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara 

terpadu. 

16) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

b) Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan. 

Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi 

Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penaataan 

dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan 

sub urusan peningkatan kapasitas, informasi dan komunikasi 

lingkungan. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi 

Lingkungan dalam melaksanakan tugasnyamenyelenggarakan fungsi: 

1) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. 

2) Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan 

pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan 
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tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

3) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

4) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas, 

fasilitasi kerjasama, pendampingan dan pemberdayaan MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. 

5) Pengembangan materi dan metode serta pelaksanaan pendidikan, 

pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup. 

6) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup. 

7) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli 

lingkungan hidup.  

8) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan penyiapan sarana dan 

prasarana pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup. 

9) Penyusunan kebijakan, pengembangan jenis penghargaan dan   

pelaksanaan penilaian dan  pemberian  penghargaan lingkungan 

hidup. 

10) Pembentukan tim penilai penghargaan lingkungan hidup yang 

kompeten. 

11) Pemberian dukungan program penghargaan lingkungan hidup 

tingkat provinsi dan nasional. 



 
 

75 

12) Penyusunan konsep pengembangan kebijakan sistem informasi 

lingkungan hidup tingkat kota. 

13) Penghimpunan data dan informasi lingkungan dan penyusunan 

database informasi lingkungan. 

14) Pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi lingkungan 

hidup baik melalui media cetak maupun media elektronik. 

15) Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi 

lingkungan hidup berbasis web. 

16) Perencanaan, penyiapan bahan dan penerbitan buletin/majalah 

informasi lingkungan. 

17) Pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerja dan kemitraan di 

bidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan instansi terkait, 

media cetak dan elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

lembaga profesi, dunia usaha dan organisasi masyarakat dan 

lembaga lainnya. 

18) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

c) Seksi Retribusi dan Penagihan. 

Seksi Retribusi dan Penagihan mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup dalam melaksanakan sub urusan retribusi dan penagihan. Seksi 

Retribusi dan Penagihan dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi :  
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1) Penyusunan konsep pengembangan kebijakan retribusi dan 

penagihan. 

2) Pelaksanaan inventarisasi potensi retribusi, perhitungan dan 

penetapan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah. 

3) Penetapan penyediaan alat pungut yang sah, pengelolaan daftar 

wajib retribusi dan perencanaan peningkatan sumber pendapatan 

dari jasa layanan pengelolaan sampah. 

4) Penetapan petugas pemungut retribusi, pelaksanaan dan evaluasi 

pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan 

sampah. 

5) Penyusunan daftar pelanggan dan tunggakan dan pelaksanaan 

penagihan retribusi. 

6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara 

tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. UPT dibedakan 

dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni : 

a) UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar. 

b) UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.  
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8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari 

sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan 

Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk 

oleh Walikotadan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Jumlah Jabatan 

Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis 

Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan.



32 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU (TYPE A) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS 

M. ZULFIKRI, SH 

Penata Utama Muda 

NIP. 19620621 199003 1 007 

 KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

SEKRETARIS 

Ir. H. HERIMUFTY, M.Si 

Pembina Tk. 1 

NIP. 19660822 199303 1 003 

 

SUB BAGIAN KEUANGAN 

ELSIWANTI, SE. AK 

Penata Tk. 1 

NIP. 19740509 199903 2 004 

 

SUB BAGIAN UMUM 

Dra. SUSWATI MONA, TS 

Penata Tk. 1 

NIP. 19650401 199203 2 003 

 

SUB BAGIAN PROGRAM 

DENI HIDAYAT, ST 

Penata 

NIP. 19780106 200501 1 006 

 

BIDANG TATA LINGKUNGAN 

 

 

ELMAWATI, SH 

Pembina 

NIP. 19690808 199703 2 005 

 

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH 

 

 

ZULKARNAIN, ST.MT 

Penata Tk. 1 

NIP. 19741230 200012 1 002 

 

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN 

LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LIMBAH BERACUN DAN BERBAHAYA 

Dra. JASMIYATI 

Pembina Tk. 1 

NIP. 19651026 199303 2 004 

 

BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN 

KAPASITAS LINGKUNGAN 

 

Ir. ZAMHER, M. Si 

Pembina Tk. 1 

NIP. 19590723 199303 1 001 

 

SEKSI PENEGAKAN HUKUM 

LINGKUNGAN 

DONA CHRISTINA SIMATUPANG, SH 

Penata Tk. 1 

NIP. 19640811 199505 2 001 

 

SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN 

KAMARATIH LAKMINANDI, S. Si 

Penata Tk. 1 

NIP. 19740520 200501 2 005 

 

SEKSI PENGURANGAN DAN 

PEMANFAATAN SAMPAH 

SUSY INDRI, SP 

Penata 

NIP. 19750328 100501 2 002 

 

SEKSI INVENTARISASI DAN 

PERENCANAAN LINGKUNGAN 

RIMA SEPTISA, ST, MT 

Penata 

NIP. 19830910 200604 2 006 

 

SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS, 
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

LINGKUNGAN 

WENNY ARIZONA 

Penata 

NIP. 19801120 200312 2 002 

 

SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN 
LINGKUNGAN 

ZULBADRI, ST 

Penata Tk. 1 

NIP. 19710121 200112 1001 

 

SEKSI KAJIAN DAN EVALUASI 
DAMPAK LINGKUNGAN 

YOLANI OKTIERA, ST 

Penata Muda Tk. 1 

NIP. 19821022 200902 2 006 

 

SEKSI PENANGANAN DAN 

PEMROSESAN AKHIR SAMPAH 

HAMDAN 

Penata 

NIP. 19641107 198402 1 001 

 

SEKSI PENGELOLAAN BAHAN 

BERBAHAYA DAN BERACUN DAN 

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 

BERACUN 

LENI ERLINA, S.Si 

Penata 

NIP. 19780707 200501 2 011 

 

SEKSI RETRIBUSI DAN PENAGIHAN 

DEWI CANDRA NINGSIH, SE, Ak, MPA 

Penata 

NIP. 19740201 200112 2 002 

 

UPTD 

SEKSI SARANA DAN 

PRASARANA 

ERWAN HADIMULIA, S.Sos 

Penata Tk. 1 

NIP. 19660116 199003 1 003 

 

SEKSI KONSERVASI, 

PERUBAHAN IKLIM DAN 

KERUSAKAN LINGKUNGAN 

MAIMAH, SE 

Pembina 

NIP. 19631014 199203 2 002 
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4.3. Kecamatan Tampan 

4.2.1. Sejarah Singkat 

Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu 

Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No. 19 Tahun 1987, tentang 

perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 

14 Mei 1988 dengan luas wilayah + 199.792 KM2. 

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan 

Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu : 

a. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar 

b. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu 

c. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu 

d. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu 

Pada tahun 2003 Pemerintah Kata Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03  

Tahun 2003, Wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2 Kecamatan 

dengan batas-batas sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota 

Pekanbaru) 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten 

Kampar) 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota 

Pekanbaru) 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten 

Kampar) 
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Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km2 yang terdiri 

dari 4 KelurahanYaitu: 

a. Kelurahan Simpang Baru 

b. Kelurahan Tuah Karya 

c. Kelurahan Sidomulyo Barat 

d. Kelurahan Delima 

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 04 

Tahun 2016, tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru.Wilayah 

Kelurahan di Kecamatan Tampan dimekarkan dari 4 Kelurahan menjadi 9 

Kelurahan dengan batas-batas Kecamatan sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota 

Pekanbaru) 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten 

Kampar) 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota 

Pekanbaru) 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten 

Kampar) 

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km2 yang terdiri 

dari 9 KelurahanYaitu : 

a. Kelurahan Simpang Baru 

b. Kelurahan Tuah Karya 

c. Kelurahan Sidomulyo Barat 
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d. Kelurahan Delima (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan 

Kel. Simpang Baru) 

e. Kelurahan Tobek Godang (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. 

Delima dan Kel. Simpang Baru) 

f. Kelurahan Binawidya (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang 

Baru) 

g. Kelurahan Air Putih (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang 

Baru) 

h. Kelurahan Tuah Madani (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. 

Simpang Baru dan Kel. Tuah Karya) 

i. Kelurahan Sialang Munggu (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. 

Sidomulyo Barat dan Kel. Tuah Karya) 

4.2.2. Visi dan Misi 

A. Visi  

Terdepan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan terbaik 

pemberian pelayanan publik sekecamatan kota pekanbaru. 

B. Misi 

a. Mengutamakan pelayanan publik sebagai dasar terciptanya pelayanan 

secara prima kepada masyarakat 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang 

berkualitas, bertanggung jawab serta berjiwa profesionalisme 

c. Melaksanakan koordinasi disetiap line terkait dengan penciptaan 

komunikasi yang efektif diantara aparatur kecamatan 
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d. Meningkatkan kerjasama, loyalitas dan integritas di dalam jiwa setiap 

aparatur kecamatan 

Tabel 4.1: Data Penduduk Di Kecamatan Tampan 

No Kelurahan 

Luas 

Wilayah 

(km²) 

Jlh 

KK 

Penduduk 
Jlh 

RW 

Jlh 

RT Lk Pr Jlh 

1 Delima 
 

2877 6030 6642 12672 9 48 

2 Tobek godang 
 

5670 13646 12531 26177 15 72 

3 Simpang baru 
 

1939 3779 3722 7501 11 35 

4 Binawidya 
 

2007 3942 3777 7719 9 29 

5 Air putih 
 

4171 8488 7893 16381 10 60 

6 Tuah madani 
 

2170 4614 4494 9108 8 31 

7 Tuah karya 
 

7238 15122 14997 30119 19 85 

8 Sialang munggu 
 

10220 18878 18600 37478 31 125 

9 Sidomulyo barat 
 

8554 14822 14603 29425 25 106 

Total 59,81 44846 89321 87259 176580 137 591 

Sumber: Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
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STURKTUR ORGANISASI PEMERINTAH 

KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMAT TAMPAN 

NURHASMINSYAH, SSTP, M.Si 

NIP. 19820420 200112 1 002 

SEKSI TRANTIB 

AZVI LAVARI 
NIP. 19630327 199103 1 002 

 

SEKRETARIS CAMAT 

Dra. Hj. LISWARTI 

NIP. 19620416 198611 2 001 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKSI  PMK 

ADELIA DETHAVANNIE Nst, SSTP, M.Si 

NIP.19690913 200212 2 004 

 

SEKSI  KESSOS 

ADZANI BENAZIR, S.IP, M.Si 

NIP. 19881125 200701 1 001 

SEKSI PEMERINTAHAN 

YULIZAR 

NIP. 19601009 198303 1 007 

 

SEKSI PELAYANAN TERPADU 

YESSI WISANDI, S.Pd 

NIP. 19731121 200112 2 002 

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN UMUM 

SAURMAIDA SIRAIT 

NIP. 19640322 198803 2 002 

 

SUB BAGIAN KEUANGAN 

YESE POITA INDRI PUTRI, SE 

NIP. 19800908 200501 2 009 

 

1. ASMUNIR 

2. INDRA SANTRI 

1. Drs. H. BUSTAMI, MM 

2. ASWENI 

3. MINSAN LUBIS, SE 

4. .Dra. Hj. YUSRI 

1.MOHAMMAD AMIN, S.Sos 1. ZULKARNAINI 

 

1.KHAIRUL 

2.ELIN YUWARDANI 

3.SAID MUHAMMAD ABDUH 

4. EVA SUSIANA 

 

 

1. 1.RIA HENDRIANI, S.Si 

2. 2.ROBI OKTAVIANUS 

  

 

 

 

 

 

1. DEDDY ZULHERI 

2. ELPIS 

 

LURAH SIDUMULYO 

BARAT 

MUHAMMAD 

RANDY FAJAR, S.IP 

NIP.19900131 201010 1 

001 

 

LURAH SIALANG 
MUNGGU 

TAPIP SUHADI, 

S.Sos 

NIP.19650108 

198603 1 006 

 

LURAH TUAH 
KARYA 

DEFNA LEONY, 

S.IP,M.Si 

NIP.19870809 

200701 2 001 

 

LURAH TUAHMADANI 

Ir.H.AHMAD 

DJUNAIDI ZAHER, 

M,Si 

NIP.19650110 199003 1 

012 

 

LURAH SIMPANG 
BARU 

REIN RIZKA 

KARVY, SSTP 

NIP.19910521 

2001206 2 001 

 

LURAH 

AIRPUTIH 

WAHYU IDRIS, 

S.Hut 

NIP.19760805 

199603 1 001 

 

LURAH DELIMA 

 

ABDUL BARRI, 

S.IP 

NIP.19861120 

200701 1 001 

 

LURAH TOBEK GODANG 

H.YASIR ARAFAT, S.Sos 

NIP.19760101 200605 1 
003 

 

LURAH 

BINAWIDYA 

SYAMSU 

KAMAR,S.Pd 

NIP.19631231 198903 

1 008 

 

LURAH TOBEK 

GODANG 

H.YASIR 

ARAFAT, S.Sos 

NIP.19760101 

200605 1 003 
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