
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSIBANYUASIN
NOMOR 6.3 TAHUN2016

TENTANG

SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI

DlNAS LINGKUNGANHIDUP KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk me1aksanakan ketentuan Pasal 5 Pe'raturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin

tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia NorilOr 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, 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 Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan
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Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887); dan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

URAIANTUGASDAN FUNGSI DINASLINGKUNGANHIDUP

KABUPATENMUSI BANYUASIN.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin;

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin;

5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksanan teknis pada dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis tertentu.

BABII
KEDUDUKAN
Pasal2

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

Pemerintah Kabupaten di bidang lingkungan hidup.
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(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BABIII

SUSUNANORGANISASI

Pasal3

(1) Besaran Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Subbagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan,

membawahi:

1. Seksi Pengkajian Dampak dan Izin Lingkungan;

2. Seksi Inventarisasi dan Pengembangan Sistem

Informasi Lingkungan; dan

3. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan.

d. Bidang Pengawasan, Pengendalian, Kehutanan dan

Konservasi Lingkungan Hidup, membawahi :

1. Seksi Pengendalian Pecemaran dan Kerusakan

Lingkungan;

2. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum

Lingkungan; dan

3. Seksi Kehutanan dan Konservasi Lingkungan

Hidup.

e. Bidang Kebersihan dan persampahan, membawahi :

1. Seksi Kebersihan;

2. Seksi Pengelolaan dan Pemafaatan Sampah; dan

3. Seksi Retribusi Pelayanan Kebersihan dan

Persampahan.

f. Bidang Tempat Pengelolaan Akhir membawahi :

1. Seksi Pencatatan dan Pengumpulan Data Sampah

Tempat Pengelolaan Akhir;
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2. Seksi Operasi Landfill dan Penataan Lingkungan

Tempat PengelQlaan Akhir; dan
3. Seksi Daur Ulang Sampah Tempat Pengelolaan

Akhir.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
h. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV
URAIANTUGASDANFUNGSI

BagianKesatu
KepalaDinas

Pasal4

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas
membantu Bupati dalam menyelenggarakan dan
melaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan
hidup, kebersihan dan pengelolaan sampah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal4, Kepaladinas mempunyai fungsi :
a. penetapan kebijakan teknis operasional dibidang

pengelolaan pengendalian lingkungan hidup dan
kebersihan dan persampahan yang meliputi bidang
pengkajian dampak dan tata lingkungan, bidang
pengawasan, pengendalian, kehutanan dan konservasi,
bidang kebersihan, bidang tempat pengelolaan akhir
serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

b. pengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kesekretariatan
dan bidang-bidang lainnya serta UPTDdalam lingkup
tugasnya;

c. penyelenggaraan koordinasi, konsultansi dan
kerjasama dengan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Perguruan
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Tinggi, Laboratorium Lingkungan dan Lembaga Non

Pemerintah;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan

pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan
dan pemulihan kualitas lingkungan;

e. Pengkoordinasian peningkatan keterpaduan analisis
dan evaluasi perizinan dibidang pengelolaan

lingkungan hidup;

f. Pengkoordinasian fasilitasi dan pembinaan terhadap
kegiatan instansi pemerintah dan badan usaha,
dibidangpengelolaanlingkunganhidup;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati
tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya; dan

h. pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
olehBupati sesuai dengan bidang tugasnya;

BagianKedua
Sekretariat
Pasal6

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang
meliputi pengelolaan kepegawaian, ketatalaksanaan,
keuangan dan pengelolaan barang milik dinas,
perlengkapan dan rumah tangga, memberikan pelayan
teknis dan administratif pada bidang serta UPTD dan
melakukan perencanaan, evaluasi serta membuat laporan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada
Pasal 6, Sekretariat mempunyaifungsi :
a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan dan perumusan program keIja/kegiatan
dinas berdasarkan program dan kegiatan masing-

masing bidang;
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b. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;

c. mel~ksan~kan urusan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan Dinas; Menyelenggarakan urusan
perencanaan, evaluasi dan pelaporanDinas;

d. melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan
barang milikdinas;

e. melaksanakan pelayanan administrasi dan hubungan
masyarakat;

f. melaksanakan pengadaan perlengkapan dan peralatan
kantor;

g. melaksanakan pemeliharaan halaman, gedung kantor,
perlengkapan dan peralatan;

h. penilaian prestasi kelja kepala sub bagian sebagai
bahan penyusunan laporan kepada kepala dinas untuk
bahan pertimbangan dalam meningkatkan
pengembangan karier dan Penilaian Prestasi Kelja
Aparatur SipilNegara;

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala
dinas tentang langkah-Iangkah yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya;

J. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal8

(1)Subbagian Umum,dan Kepegawaianmempunyai tugas:
a. melaksanakan tugas administrasi umum meliputi

surat-menyurat, kearsipan, peralatan/perlengkapan,
rumah tangga, peljalanan dinas, ketatausahaan dan
ekspedisi;

b. mengevaluasi dan menyajikan data ketatausahaan
dan kerumahtanggaan;

c. menyusun pedoman teknis ketatalaksanaan,
dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan
informasi serta hubungan masyarakat;

d. melaksanakan pengadaan barang/jasa perbekalan
yang diperlukan;
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e. melaksanakan adminstrasi kepegawaian tentang

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, clAti,
mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun
Aparatur Sipil Negara, kesejahteraan pegawai,
menghimpun data pegawai termasuk menyusun
Daftar Urnt Kepangkatan, mempersiapkan
pengusulan jabatan struktural dan fungsional dalam
rangka promosidan rotasi jabatan;

f. meningkatkan budaya keIja, prestasi kerja dan

kapasitas sumber daya aparatur melalui analisis
absensi, kursus, serta pendidikan dan pelatihan;

g. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan
dibidang kepegawaian dan memproses pelaksanaan
hukuman disiplin pegawai atas pelanggaran disiplin

pegawai;
h. memberikan saran dan pertimbangan kepada

Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambildalam bidang tugasnya;

i. menilai prestasi keIja staf sebagai bahan
penyusunan laporan kepada sekretaris untuk bahan
pertimbangan dalam meningkatkan pengembangan
karier dan Penilaian Prilaku KeIja Aparatur Sipil
Negara;dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
mempunyai tugas :
a. membantu sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. melakukan koordinasi perencanaan dan programI

kegiatan dinas secara terpadu untuk menetapkan
kebijakan dan skala prioritas;

c. menyusun rencana dan program/kegiatan tahunan
dinas;

d. menyusun penetapan kineIja dan mengevaluasi
kineIja dinas;
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e. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

prQgramjkegiatan secara bulanan, triwulan dan
tahunan;

f. membuat laporan Kerangka Kerja Logis (KKL)pra
dan pasca kegiatan;

g. membuat laporan rencanajtarget kemajuan
pelaksanaan kegiatan;

h. mengumpulkan, mengolah dan merekapitulasi
menjadi laporan pertanggungjawabanBupati;

i. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah;

j. mendokumentasikan laporan da1ambentuk softcopy
dan hardcopy;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada
sekretaris tentang langkah-Iangkah dan tindakan
yang perlu diambildalam bidang tugasnya;

1. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan
penyusunan laporan kepada Sekretaris untuk bahan
pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan
karier dan Penilaian Prilaku Kerja Aparatur Sipil
Negara;dan

m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3)Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas

pokok:
a. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan

pengelolanaset;
b. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran

pengadaan barang dan jasa, gaji, tunjangan ASN
serta pengadaan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang,undangan;

c. melakukan verifikasiSurat Permintaan Pembayaran;
d. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
e. melakukan verifikasi atas laporan pertanggung-

jawaban;
f. melakukan verifikasiatas penerimaan;
g. melaksakan akuntansi dinas;
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h. menyiapkan laporan keuangan dan aset dinas;

i. melaksanakan Pencatatan, inventarisasi dan
pelaporan aset;

j. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan

pemeliharaan barang dan jasa kebutuhan dinas;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada

sekretaris tentang langkah-Iangkah dan tindakan

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

1. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan

penyusunan laporan kepada sekretaris untuk bahan

pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan

karier dan Penilaian Prilaku Kerja Aparatur Sipil

Negara;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan

Pasal9

Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan koordinasi teknis dan pengendalian

pelaksanaan Pengkajian Dampak dan lzin Lingkungan,

Inventarisasi, dan Status Lingkungan serta

Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan.

PasallO

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Bidang Pengkajian dan Tata Lingkungan

mempunyai fungsi :

a. penyusun Rencana Program/Kegiatan yang berkaitan

dengan tugasnya;

b. pelaksanaan kajian kebijakan teknis terkait penataan

dan pemanfaatan ruang serta daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup;
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c. pelaksanaan kajian dan merumuskan kebijakan

teknis terkait perizinan di Bidang Lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan proses verifikasi dan pengujian terhadap

dokumen kajian lingkungan (AMDAL,UKL-UPL,SPPL
dan dokumen sejenis lainnya);

e. pelaksanaan proses verifikasi dan pengujian teknis
terhadap permohonan perizinan di bidartg lingkungan

hidup;
f. penyusunan rumusan berupa rekomendasi atas hasH

verifikasi dan pengujian terhadap Dokumen kajian
lingkungan (AMDAL,UKL-UPL,SPPL dan dokumen
sejenis lainnya) serta atas permohonan perizinan
bidang lingkungan hidup;

g. penyiapan rumusan kebijakan teknis terkait tugas
inventarisasi dan pengembangan sistem informasi

lingkungan hidup;
h. pelaksanaan inventarisasi dan analisis data terkait

Sumber DayaAlamdan lingkungan hidup;
i. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem,

jaringan dan teknologi informasi serta publikasi terkait
pengelolaan lingkungan hidup;

j. pelaksanaan tugas terkait kegiatan adaptasi dan
mitigasi terhadap perubahan iklim;

k. penyiapan rumusan rekomendasi atas hasH
inventarisasi dan analisis data pengelolaan dan
pengembangan sistem informasi terkait Sumber Daya
Alamdan lingkungan hidup;

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
terkait tugas Pengembangan Kapasitas dan
Kelembagaandi bidang lingkungan hidup;

m. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama
program pengembangan kapasitas dan kelembagaan
bidang lingkungan hidup;

n. pelaksanaan sosialisasi, inventarisasi dan pembinaan
terhadap organisasi kemasyarakatan, tokoh adat,
kepemudaan dan kelompokmasyarakat lainnya dalam
upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
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terkait perkembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan

teknologi tepat guna bidang pengelolaan lip.gk1Jngan
hidup;

o. pelaksanaan sosialisasi, inventarisasi dan pembinaan
terhadap organisasi kemasyarakatan, tokoh adat,
kepemudaan dan kelompokmasyarakat lainnya dalam
upaya mewujudkan kesadaran dan kepedulian
terhadap pelestarian lingkungan hidup;

p. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;

q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan; dan

r. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-
pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-
langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

Pasalll

(1)Seksi Pengkajian Dampak dan Izin Lingkungan,
mempunyai tugas :
a. menyusun Rencana Program/Kegiatan yang

berkaitan dengan tugasn,ya;
b. melakukan kajian kebijakan teknis terkait tugas

penataan dan pemanfaatan ruang serta daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup;

c. melakukan kajian dan merumuskan kebijakan teknis
terkait perizinan di bidang lingkungan hidup;

d. melakukan proses verifikasi dan pengujian terhadap
dokumen kajian Lingkungan (AMDAL,UKL-UPL,
SPPLdan dokumen sejenisnya);

e. melakukan proses verifikasi dan pengujian teknis
terhadap permohonan perizinan di bidang
lingkungan hidup;

f. menyusun rumusan berupa rekomendasi atas hasil
verifikasi dan pengujian terhadap dokumen kajian
lingkungan (AMDAL,UKL-UPL,SPPLatau dokumen
sejenis lainnya) serta atas permohonan perizinan
bidang lingkungan hidup;
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g. melakukan bahan evaluasi dan penyusunan Iaporan

hasH pelaksanaan kegiatan!l-ya;
h. memberikan saran-saran dan pertimbangan-

pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang
Iangkah-Iangkah atau tindakan yang perlu diambil

oIehbidang tugasnya; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2)Seksi Inventarisasi dan PengembanganSistem Informasi

Lingkungan,mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program/kegiatan yang berkaitan

dengan tugasnya;
b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis terkait

tugas inventarisasi dan pengembangan sistem
informasi lingkungan hidup;

c. melakukan inventarisasi dan analisis data terkait
sumber daya alam dan lingkungan hidup;

d. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem,
jaringan dan teknologi informasi serta publikasi
terkait pengelolaanlingkungan hidup;

e. melaksanakan kegiatan penyusunan status

lingkungan hidup daerah;
f. melaksanakan tugas terkait kegiatan adaptasi dan

mitigasi terhadap perubahan ikIim;
g. menyiapkan rumusan rekomendasi atas hasil

inventarisasi dan pengembangan sistem informasi
lingkungan hidup;

h. melakukan evaluasi dan menyusun Iaporan hasil
pelaksanaan kegiatannya;

i. memberikan saran-saran dan pertimbangan-
pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang
Iangkah-Iangkah atau tindakan yang perlu diambil
oIehbidang tugasnya; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan Iainnya yang
diberikan oIehpimpinan.
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(3)Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan,

mempurwai t\l.ga~:
a. menyusun rencana program!kegiatan yang berkaitan

dengan tugasnya;
b. menyiapkan bahan merumuskan kebijakan teknis

terkait tugas Pengembangan Kapasitas dan
Kelembagaandi bidang lingkungan hidup;

c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan keIjasama
program pengembangan kapasitas dan kelembagaan

bidang lingkungan hidup;
d. melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk

meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya
pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;

e. melakukan sosialisasi, inventarisasi dan pembinaan
terhadap organisasi kemasyarakatan, tokoh adat,
kepemudaan dan kelompok masyarakat lainnya
dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia terkait perkembangan ilmu pengetahuan
serta pemanfaatan teknologi tepat guna dan
pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan
adipura, adiwiyata, kalpataru dan kegiatan lainnya;

f. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil
pelaksanaan kegiatannya;

g. memberikan saran-saran dan pertimbangan-
pertimbangan kepada kepala bidang tentang
langkah-Iangkah dan tindakan yang akan diambil
dalam bidang tugasnya; dan

h. me1aksanakan. tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pengawasan, Pengendalian, Kehutanan dan

Konservasi
Pasal12

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup
badan usaha dan! atau kegiatan, melakukan pengendalian
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pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta

melakukan kQnservasi lingkungan hidup dan kehutanan
agar tetap lestari dan bermanfaat.

Pasal13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Bidang Pengawasan, Pengendalian, kehutanan

dan Konservasi mempunyai fungsi :

a. penyusun rencana program keIja/kegiatan dibidang

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

operasional pengawasan, pengendalian dan konservasi;

c. pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kegiatan

pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya

pencegahan timbulnya permasalahan pencemaran dan

perusakan lingkungan;

d. pelaksanaan upaya dan tindakan pengendalian,

penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan

perusakan lingkungan meliputi air, udara, tanah dan

limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya);

e. pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi lapangan atas

timbulnya suatu kasus/masalah pencemaran dan

perusakan lingkungan;

f. pemfasilitasu penyelesaian sengketa lingkungan hidup;

g. pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan badan

usaha dan/atau kegiatan meliputi pengelolaan air,

udara, tanah, dan limbah B3 sesuai dengan perizinan

dan peraturan perundang-undangan;

h. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan dari badan

usaha dan/ atau kegiatan berdasarkan laporan dan

pengawasan fisik lingkungan;

I. pembinaan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup kepada pelaku usaha dan/kegiatan

meliputi pengelolaan air, udara, tanah dan limbah B3;

j. pelaksanaan pengelolaan hutan kota;

k. pengelolaan taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau;
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1. pelaksanaan perlindungan terhadap resapan air

dan/ atau run off;
m. pelaksanaan perlindungan terhadap sumber daya air;

sungai, danau, waduk dan sebagainya;
n. pelaksanaan perlindungan terhadap sempadan sungai,

danau, dan waduk;
o. pemimpin dan mengkoordinasikan kegiatan seksi yang

ada diIingkungannya dan bertanggung jawab atas
kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Pusat, dan Perguruan Tinggi;

p. pemberian rekomendasi hasil pelaksanaan kegiatan ke
kepala dinas;

q. pengawasan, pengevaluasin, dan pembuatan Iaporan
pelaksanaan kegiatan;

r. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-
pertimbangan kepada kepala dinas tentang Iangkah-
Iangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya; dan

s. Pelaksanaan tugas kedinasan Iainnya yang diberikan
oIehpimpinan;

Pasal14

(1)Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan,mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program kerja/kegiatan seksi

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengumpulkan, merekapitulasi, dan mengolah data

Iaporan pengaduan Iingkungan sebagai bahan
penunjang terhadap kegiatan pengelolaan
Iingkungan hidup dalam upaya penanganan
pencemaran dan perusakan Iingkungan;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pada seksi pengendalian pencemaran dan perusakan
Iingkungan;

d. melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan
pengelolaan Iingkungan hidup dalam upaya
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pencegahan timbulnya permasalahan pencemaran

dan perusakan lingkungan;
e. melaksanakan upaya dan tindakan pengendalian,

penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan
perusakan lingkunganmeliputi air, udara, tanah dan

limbah B3;
f. melakukan klarifikasi dan verifikasi lapangan atas

timbulnya suatu kasus/masalah pencemaran dan
perusakan lingkungan;

g. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan tanggung
jawab masyarakat dalam perlindungan dan
pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkunganhidup;

h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan
hidup;

1. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan
pengawasan, pencegahan terhadap timbulnya
pencemaran dan perusakan lingkungan dengan
Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Pusat, dan Perguruan Tinggi;

J. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kasus
lingkungan;

k. menyiapkan rumusan hasil pelaksanaan kegiatan
dalam bentuk rekomendasikepala bidang;

1. memberikan saran-saran dan pertimbangan-
pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya; dan

m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(2)Seksi Pengawasandan PenegakkanHukum Lingkungan,
mempunyai tugas :
a. membantu KepalaBidangdibidang tugasnya;
b. menyusun rencana program keIja /kegiatan seksi

sebagaipedomanpelaksanaan tugas;
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c. mengumpulkan, merekapitulasi, dan mengolah data

lapQran penaatan ling1rnngan seoagai oahan
penunjang terhadap kegiatan pengelolaan
lingkungan hidup dalam upaya penanganan
pencemaran dan perusakan lingkungan;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pada seksi pengawasan dan penegakan hukum

lingkungan;
e. melakukan pengawasan terhadap ketaatan badan

usaha dan/atau kegiatan meliputi pengelolaan air,
udara, tanah, dan limbah B3 sesuai dengan
perizinandan peraturan perundang-undangan;

f. melakukan analisis dan evaluasi terhadap kepatuhan
dalam melaksanakan pengawasan;

g. melakukan penegakan hukum lingkungan dari
badan usaha dan/ atau kegiatan berdasarkan
laporan dan pengawasan fisik lingkungan;

h. melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaandan
pemantauan lingkungan hidup kepada pelaku usaha
dan/kegiatan meliputi pengelolaan air, udara, tanah
dan limbah B3;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah
Provinsi,Pemerintah Pusat, dan Perguruan Tinggi;

j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
k. menyiapkan rumusan hasil pelaksanaan kegiatan

dalam bentuk rekomendasikepala bidang;
1. memberikan saran-saran dan pertimbangan-

pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang
langkah-Iangkah dan tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya; dan

m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh kePalapimpinan.
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(3)Seksi Kehutanan dan Konservasi Lingkungan Hidup,

mempun-yai tugas pokok :
a. menyusun rencana program keIja/kegiatan seksi

sebagaipedoman pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pada seksi konservasi lingkungan hidup dan
kehutanan;

c. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan badan
usaha dan/ atau kegiatan akan tanggung jawab
dalam pengelolaankonservasi lingkungan hidup dan
kehutanan;

d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan
konservasi lingkungan hidup dan kehutanan dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi.
Pemerintah Pusat. dan Perguruan Tinggi;

e. melaksanakan pengelolaanhutan kota;
f. melaksanakan pengelolaan taman kota sebagai

RuangTerbuka Hijau;
g. melaksanakan perlindungan terhadap resapan air

dan/ atau run off;
h. melaksanakan perlindungan terhadap sumberdaya

air; sungai. danau. waduk dan sebagainya;
i. melaksanakan perlindungan terhadap sempadan

sungai. danau, dan waduk;
j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
k. memberikan saran-saran dan pertimbangan-

pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang
langkah-Iangkah dan tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya;

1. merumuskan hasH pelaksanaan kegiatan dalam
bentuk rekomendasikepala bidang; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh kepala pimpinan.
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Bagian Kelima
Bidang Kebersihan dan Persampahan

Pasal15

Bidang Kebersihan dan Persampahan, mempunyai tugas

menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang

kebersihan, pengolahan dan pemanfaatan sampah serta

retribusi kebersihan dan persampahan.

Pasal16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Kebersihan dan persampahan,

mempunyai fungsi :

a. penyusun rencana program dan petunjuk teknis di

bidang kebersihan dan persampahan;

b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional danl atau
kegiatan teknis penunjang di bidang kebersihan

fasilitas umum dan pengelolaan sampah;

c. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembersihan

fasilitas umum dan pengelolaan persampahan;

d. pelaksanaan kegiatan pengamanan kendaraaan

angkutan sampah dan sarana penunjang operasional

kebersihan;

e. pelaksanaan pemeliharaan rutin alat angkut serta

sarana dan prasarana persampahan;

f. pelaksanaan kampanye, sosialiasi dan

pemberdayaan pengurangan dan pemilahan sampah

dari sumber;

g. pelaksanaan pendataan, penyuluhan, penetapan dan

penagihan terhadap objek retribusi persampahan;

h. pelaksanaan keIjasama dengan lembaga pemerintah

dan swasta terkait pengembangan prasarana dan

sarana persampahan;

1. pelaksanaan kegiatan Kepala Seksi yang ada dalam

lingkungannya dan bertanggung jawab atas

kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas;
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k. pemberian saran-saran serta pertimbangan kepada

kepala dinas tentang langkah dan tindakan yang
perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

1. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Pasal17

(1)Seksi Kebersihan, mempunyai tugas ;

a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;

b. menyusun rencana program pelaksanan Kebersihan

fasilitas umum;

c. melaksanakan kegiatan kebersihan fasilitas umum;

d. mengawasi pelaksanaan kebersihan sampah pada

fasilitas umum; Galan, pertokoan, perumahan,serta

fasilitas umum lainnya);

e. melaksnakan pengaturan lokasi dan penempatan

para peketja kebersihan;

f. melaksanakan perawatan, pengamanan sarana

penunjang operasional kebersihan fasilitas umum;

g. menyiapkan data dan bahan pelaporan secara

berkala mengenai pelaksanaan kegiatan

pemeliharaan kebersihan fasilitas umum dan

lingkungan;

h. memberikan saran-saran dan pertimbangan-

pertimbangan kepada kepala bidang tentang

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu

diambil dalam bidang tugasnya; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengolaan dan Pemanfatan sampah, mempunyai

tugas:

a. membuat rencana kegiatan operasional

pengangkutan, pemilahan sampah dari TPS.TPS ke

Tempat Pengelolaan Akhir (TPA);

b. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan

pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan
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Sampah Sementara (TPS)dan pewadahan sampah ke

Tempat PengelQlaan Akhir (TPA);
c. menetapkan rute, jadwal pengangkutan sampah dan
operasional kendaraan pengangkutan sampah;

d. melakukan pengawasan dan pengarahan terkait
pengangkutan dan pemilahan sampah;

e. melakukan pengawasan dan pengarahan terhadap
pengelolaan unit daur ulang sampah, TPST(Tempat
Pengelolaan Sampah Terpadu) 3R (tiga R) (Reduce,
Reuse, Recycle)melalui penerapan teknologi tepat
guna sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku;
f. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada
masyarakat tentang pengurangan serta pemilahan

sampah dari sumbemya;
g. melakukan inventarisasi komposisi sampah dan
volumesampah yang dihasilkan dari sumbemya;

h. menginventarisir lokasi dan jumlah pewadahan
sampah baik yang diusahakan pemerintah, maupun
dari Badan Usaha Pemerintah danfatau;

i. membuat peta lokasi Tempat Pembuangan Sampah

Sementara (TPS);
j. melaksanakan pengamanan pemeliharaan

kendaraan angkutan sampah;
k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

1. memberikaan saran-saran dan pertimbangan-
pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang
langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu
diambildalam bidang tugasnya; dan

m.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.
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(3)Seksi Restribusi Pelayanan Kebersihan dan

Persampahan, mempurl.Y~ tugas ;
a. menyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis

tentang retribusi pelayanan kebersihan dan
persampahan;

b. melaksanakan pendataan terhadap objek restribusi

kebersihan dan/ atau tinja;
c. melaksanakan penyuluhan tentang restribusi

kebersihan dan/ atau tinja;
d. melaksanakan pengaturan, dan penagihan restribusi

kebersihan dan/ atau tinja;
e. melakukan kerjasama dengan pihak BUMN, BUMD

dan pihak lainnya dalam rangka peningkatan
pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan

dan tinja;
f. melakukan pembukuan, penyetoran, dan pe1aporan

secara rutin atas pungutan retribusi;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala

bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
h. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala

bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambildalam bidang tugasnya; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

BagianKeenam
BidangTempatPengelolaanAkhir

Pasal18

Bidang Tempat Pengelolaan Akhir, mempunyai tugas
merencanakan dan menetapkan kebijakan/ strategis
pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah serta
menyelenggarakansistem pembuangan akhir secara landfill
dan melaksanakan pemantauan dan kontrol terhadap
lingkunganTempat Penge10laanAkhir.
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PasaI19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

PasaI 18, Bidang Tempat Pembuangan Akhir mempunyai

fungsi:

a. perumusan dan penyusunan program, pedoman dan

petunjuk teknis pengelolaan dan pemrosesan akhir

(TPA)sampah serta IPLT;

b. pemberdayaan dan peningkatan kua1itas sumber daya

manusia dilingkup pengeIoIaan sampah di TPA dan

IPLT;

c. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan,

pemeliharaan sarana dan prasarana serta a1at

kelengkapan lainnya sebagai kebutuhan operasional

TPAdan IPLT;

d. perencanaan kemungkinan pengembangan TPA

danfatau IPLTdi setiap Kecamatan;

e. peIaksanaan monitoring dan pencegahan dini terhadap

dampak-dampak lingkungan sekitar TPAdan IPLT;

f. pemberian saran dan pertimbangan dilingkup

pengeIoIaan sampah dan IPLT;dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan Iainnya yang diberikan

pimpinan.

PasaI20

(1)Seksi Pencatatan dan Pengumpulan Data Sampah

TPA,mempunyai tugas :

a. membuat rencana program dan kegiatan dilingkup

pengelolaan TPAdan IPLT;

b. meIaksanakan penimbangan dan pencatatan jumIah

sampah dan lumpur cair, tinja, lumpur, dan produk

komposting di TPA;

c. menetapkan ketentuan sampah dan limbah yang

ditangani atau sampah dan tinja yang boleh masuk

TPAdan IPLT;

penyelenggaraan pengangkutan

yang masuk ke TPAdan IPLT;

d. mencatat, memantau dan mengawas

sampah dan tinja
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e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta

pencegahan dini terhadap dampak ling1wngall di
sekitar TPAdan IPLT;

f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada
kepala dinas tentang Iangkah dan tindakan yang
perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oIehpimpinan.

(2)8eksi Operasi Landfill dan Penataan Lingkungan TPA,

mempunyai tugas pokok :
a. membuat pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan

TPAdan IPLTsecara Iandfl1I;
b. melaksanakan penataan Iingkungan, kebersihan,

drainase dan IPAIdi IokasiTPA;
c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana

serta alat kelengkapan lainnya sebagai operasional

TPAdan IPLT;
d. melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan tata

cara pembongkaran sampah dan tinja dari
kendaraan pengangkut; Pengaturan dan pelaksanaan
tata cara pembongkaran sampah dan tinja dari

kendaraan pengangkut;
e. melaksanakan penggusuran

penutupan sarnpah yang
pengelolaanTinja;

f. melaksanakan perencanaan, pendataan dan
inventarisasi serta rencana pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan di
TPAdan IPLT;

g. memantau, mengawasi dan mengatur penempatan
sampah dan tinja yang masuk lokasi TPAdan IPLT

dan dampaknya;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

serta kontroI terhadap air Iindi dan gas pada
Iingkungan di sekitar TPAdan IPLT;
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1. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada

Kepala Bidang tentang langkM-lap~kM dan
tindakan yang perlu diambil da1am bidang tugasnya;

dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3)Seksi Daur Ulang Sampah TPA,mempunyai tugas :
a. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dilingkup

daur ulang sampah;
b. melaksanakan pemilahanjpemisahan sampah yang

masuk lokasiTPAdan pengaturan tinja ke IPLT;
c. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan

pemeliharaan unit daur ulang sampah untuk
sampah organik dan anorganik dengan teknologi
tepat guna untuk pengelolaan sampah di TPA;

d. melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap
masyarakat pemulung tentang proses pemilahan,
pengomposan, daur ulang dan pemanfaatan sampah;

e. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam
rangka pengelolaandan pemanfaatan sampah;

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala
bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

BABV

UNITPELAKSANATEKNISDINAS
Pasa121

(1)Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk UPTD
sesuai dengan kemampuan daerah yang
pembentukannya diatur sesuai dengan. ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(2)Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

fungsi sem Tata Keria UPTD akan diatur dan
ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal22

(1)UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang

tertentu yang mempunyai fungsi & wilayah kerja satu

atau beberapa Kecamatan.

(2)UPTDdipimpin oleh Kepala UPTDyang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas

Ungkungan Hidup.

BABVI

KEWMPOK JABATANFUNGSIONAL

Pasal23

(1)Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk

Kelompok Jabatan Fungsional;

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas sejumlah pegawai dalam

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(3)Kelompok jabatan Fungsional adalah kelompok

aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya

dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan

funsi Dinas Lingkungan Hidup;

(4)Setiap kelompok dipimpin oleh seorang pegawai

fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul

Sekretaris Daerah;

(5)Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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BABVII
TATAKERJA
Pasal24

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas

dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan

dinas Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronasi baik dalam lingkungan Dinas

maupun antara perangkat daerah serta instansi

lainnya.

(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi

bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya serta memberikan bimbingan dan

petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(3)S@tiap pimpinan satuan unit organisasi dalam

lingkungan Dinas Kabupaten bertanggungjawab kepada

atasannya masing-masing s@carab@rj@njang.

(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan

tugas melakukan pembinaan dan p@ngawasan t@rhadap

bawahannya.

BABVIII
KEPEGAWAlAN

Pasal25

(1)Kepala Dinas diangkat dan diberhentlkan oleh Bupatl.

(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan

Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari

jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau

jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas

merupakan jabatan eselon lILa dan Kepala Bidang

merupakan jabatan eselon m.b atau jabatan

administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

merupakanjabatan eselon IV.a ataujabatan pengawas.
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BABIX
KETENTUANPENUTUP

Pasa12~

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2008

ten tang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Kebersihan, Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan

Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2008 Nomor 143); dan

b. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2008

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten

Musi Banyuasin (Berita Daerah Bupati Musi Banyuasin

Tahun 2008 Nomor 141) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

PasaI~27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggaIt,JDesember 2016

USI NYUASIN,

I

DAVIDBJ SIR

Diundangkan di Sekayu
pada tanggaI~2. Desember 2016

PIt. SEKRET RIS DAERAH
KABUPATEN SI BANYUASIN,

BERITADAERAHKABUPATENMUSIBANYUASINTAHUN2016 NOMOR73
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BIDANG PENGKAJIAN PAMPAK BIDANG PENGAWASAN, BIDANG KEBERSlHAN DAN BIDANG TEMPAT PENGEWLAAN

DAN TATA LINGKUNGAN PENGENDALIAN,KEHUTANAN PERSAMPAHAN AKHIR(TPA)
DAN KONSERVASI

SEKSI PENGKAJIAN DAMPAK DAN - SEKSIPENGENDALIAN SEKSI KEBERSIHAN - SEKSI PENCATATAN DAN
- IZIN LINGKUNGAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

- PENGUMPULAN SAMPAH

LINGKUNGAN

SEKSI INVENTARISASI DAN SEKSI PENGAWASAN DAN
',-

SEKSI PENGEWLAAN DAN - SEKSI OPERASI LANDFlLL DAN
- PENGEMBANGAN SISTEM - PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN SAMPAH PENATAAN LINGKUNGAN TPA

INFORMASI LINGKUNGAN LINGKUNGAN

.
SEKSIPENGEMBANGAN SEKSI KEHUTANAN DAN SEKSI RETRIBUSI

SEKSI DAUR ULANG SAMPAH TPA- KAPASITAS KELEMBAGAAN - KON8ERVASI LINGKUNGAN - PELAYANANKEBERSlHAN DAN -
HIDUP PERSAMPAHAN

.

UNIT PELAK$ANA TEKNI$ DINA$ PI.(UPTD)

DAVID B.J. SIREGAR
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