
 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 32  TAHUN 2008 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KOTA SEMARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah 

dimaksud, maka perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan 

fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber 

Daya Mineral; 

  b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan 

Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya 

Mineral Kota Semarang. 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, 

Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1992 Nomor 89); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Urusan  Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 

2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 

18); 

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22). 

 

MEMUTUSKAN  : 

Mentapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS 

DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KOTA 

SEMARANG. 

 

BAB I 

KETENTUAN  UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan  : 

a. Daerah adalah Kota Semarang. 

b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

c. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur  

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

d. Walikota adalah Walikota Semarang. 

e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang. 

f. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas 

Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang. 

g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber 

Daya Mineral Kota Semarang. 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana 

teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral. 
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i. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

j. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan 

dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah. 

k. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta 

bersifat mandiri. 

l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah.kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi 

tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung 

kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi 

Sumber Daya Mineral. 

 

BAB II  

ORGANISASI 

Pasal 2 

Susunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri 

dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari  : 

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

2) Sub Bagian Keuangan; dan 

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Rekayasa Teknis, terdiri dari : 

1) Seksi Survey dan Pengukuran; 

2) Seksi Perancangan Teknis; dan 

3) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Geologi, terdiri dari  : 

1) Seksi Sungai dan Irigasi; 

2) Seksi Energi dan Geologi; dan 

3) Seksi Konservasi dan eksploitasi Sumber Daya Air. 

e. Bidang Tata Air, terdiri dari  : 

1) Seksi Drainase; 

2) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Tata Air; dan 

3) Seksi Sarana dan Prasarana Tata Air. 

f. Bidang Peralatan dan Pompa, terdiri dari  : 

1) Seksi Peralatan dan Perbekalan; 

2) Seksi Perbengkelan; dan 

3) Seksi Pompa Banjir. 
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g. UPTD, terdiri dari  : 

1) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah 

Barat; 

2) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah 

Selatan; 

3) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah 

Timur; dan 

4) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah 

Utara. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

BAB III  

PENJABARAN  TUGAS  DAN  FUNGSI 

Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 3 

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air dan energi 

sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

 

Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pengelolaan 

Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Rekayasa Teknis, Bidang Sumber Daya Air, 

Energi dan Geologi, Tata Air serta Peralatan dan Pompa; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Pengelolaan Sumber 

Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi 

Sumber Daya Mineral; 

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Rekayasa Teknis, 

Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Geologi, Tata Air serta Peralatan dan Pompa; 

e. penetapan dan kajian teknis pemberian ijin di bidang pengelolaan sumber daya air dan 

energi sumber daya mineral; 

f. pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau 

non perijinan dibidang pengelolaan sumber daya air dan energi sumber daya mineral; 

g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, 

evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD; 

h. pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi 

Sumber Daya Mineral; 

i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan 

Energi Sumber Daya Mineral; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Bagian  Kedua 

Kepala Dinas 

Pasal 5 

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. 

 

Bagian  Ketiga 

Sekretariat 

Pasal 6 

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas 

Kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Geologi, 

Tata Air serta Peralatan dan Pompa. 

 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai 

fungsi : 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, 

bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan 

evaluasi,  bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian; 

c. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang 

Kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Sumber Daya Air, Energi dan 

Geologi, Tata Air serta Peralatan dan Pompa; 

d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, Bidang 

Rekayasa Teknis, Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Geologi, Tata Air serta 

Peralatan dan Pompa; 

e. penyusunan Rencana Kerja anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi 

Sumber Daya Mineral; 

f. penyusunan laporan kinerja program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi 

Sumber Daya Mineral; 

g. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja program di bidang 

Kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Sumber Daya Air, Energi dan 

Geologi, Tata Air serta Peralatan dan Pompa; 

h. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang 

Kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Sumber Daya Air, Energi dan 

Geologi, Tata Air serta Peralatan dan Pompa; 

i. pengkoordanisasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, 

kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas; 

j. penghimpunan data dan informasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi 

Sumber Daya Mineral; 

k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang 

Kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Sumber Daya Air, Energi dan 

Geologi, Tata Air serta Peralatan dan Pompa; 

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang Kesekretariatan, Bidang 

Rekayasa Teknis, Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Geologi, Tata Air serta 

Peralatan dan Pompa; 
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m. penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat; 

n. penyusunan laporan kinerja program Sekretariat; dan 

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya 

 

Pasal 8 

(1) Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

b. Sub Bagian Keuangan; dan 

c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

 

Pasal 9 

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

perencanaan dan evaluasi; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan 

evaluasi; 

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas Pengelolaan 

Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral; 

e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan 

Energi Sumber Daya Mineral; 

f. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan 

Energi Sumber Daya Mineral;  

g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan 

Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral; 

h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi; 

i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

perencanaan dan evaluasi; 

j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan 

evaluasi; 

k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi; 

l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 10  

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

keuangan; 
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c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan; 

d. menyiapkan usulan perencanaan anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan 

Energi Sumber Daya Mineral; 

e. menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

dan Energi Sumber Daya Mineral; 

f. menyiapkan pengajuan surat permintaan pembayaran; 

g. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan; 

h. menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan 

Energi Sumber Daya Mineral; 

i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan; 

j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

keuangan; 

k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; 

l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan; 

m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 11 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas  : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

umum dan kepegawaian; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan 

kepegawaian; 

d. menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas, 

dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana 

kantor; 

f. menyiapkan bahan penghimpunan peraturan perundangan di bidang Sumber Daya Air 

dan Energi Sumber Daya Mineral; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

h. menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi Dinas Sumber 

Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral; 

i. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

j. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian; 

k. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

umum dan kepegawaian; 

l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan 

kepegawaian; 

m. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

n. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Bagian  Keempat 

Bidang Rekayasa Teknis 

Pasal 12 

Bidang Rekayasa Teknis mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang survey dan pengukuran, 

bidang perancangan teknis, bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan. 

 

Pasal 13 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Rekayasa 

Teknis mempunyai fungsi :  

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang survey dan pengukuran, bidang 

perancangan teknis, bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang survey dan 

pengukuran, bidang perancangan teknis, bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang survey dan pengukuran, bidang 

perancangan teknis, bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan; 

d. pelaksanaaan Survey Dan Pengukuran kegiatan Pengelolaan sumber daya air dan energi 

sumber daya mineral; 

e. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 

f. penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase; 

g. penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 

h. penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah; 

i. pengelolaan data dan informasi mineral, panas bumi, air tanah, pengusahaan dan SIG 

(Sistem Informasi Geografis) wilayah kerja pertambangan serta Cekungan Air; 

j. menyiapkan bahan inventarisasi geologi, pertambangan, bendung, bangunan/saluran 

irigasi, daerah aliran sungai, embung, rawa dan pintu air; 

k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang survey 

dan pengukuran, bidang perancangan teknis, bidang pengendalian evaluasi dan 

pelaporan; 

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang survey dan pengukuran, 

bidang perancangan teknis, bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan; 

m. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Rekayasa Teknis; 

n. penyusunan laporan kinerja program Bidang Rekayasa Teknis; dan 

o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 14 

(1) Bidang Rekayasa Teknis, terdiri dari : 

a. Seksi Survey dan Pengukuran; 

b. Seksi Perancangan Teknis; dan 

c. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Rekayasa Teknis. 
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Pasal 15 

Seksi Survey dan Pengukuran mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang survey dan pengukuran; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

survey dan pengukuran; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang survey dan 

pengukuran; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaaan Survey Dan Pengukuran kegiatan Pengelolaan sumber 

daya air dan energi sumber daya mineral; 

e. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang survey dan pengukuran; 

f. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang 

survey dan pengukuran; 

g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang survey dan 

pengukuran; 

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Survey dan 

Pengukuran; 

i. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Survey dan Pengukuran; 

dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rekayasa Teknis sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 16 

Seksi Perancangan Teknis, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perancangan teknis; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

perancangan teknis; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perancangan teknis; 

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah 

sungai; 

e. menyiapkan bahan penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase; 

f. menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum; 

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah; 

h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perancangan teknis; 

i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

perancangan teknis; 

j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan teknis; 

k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Perancangan Teknis; 

l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Perancangan Teknis; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rekayasa Teknis sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 17 

Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian evaluasi dan 

pelaporan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

pengendalian evaluasi dan pelaporan; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengendalian evaluasi 

dan pelaporan; 

d. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan 

mineral dan panas bumi, cekungan air tanah; 

e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi mineral, panas bumi dan air tanah 

serta pengusahaan dan SIG (Sistem Informasi Geografis) wilayah kerja pertambangan; 

f. menyiapkan bahan inventarisasi Geologi, dan Pertambangan; 

g. menyiapkan bahan pengelolaan Data dan Informasi Cekungan Air; 

h. menyiapkan bahan inventarisasi bendung, bangunan/saluran irigasi, daerah aliran sungai, 

embung, rawa dan pintu air; 

i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengendalian evaluasi dan 

pelaporan; 

j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di bidang pengendalian 

evaluasi dan pelaporan; 

k. menyiapkan bahan monitoring di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan; 

l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pengendalian Evaluasi 

dan Pelaporan; 

m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pengendalian Evaluasi 

dan Pelaporan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rekayasa Teknis sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian  Kelima 

Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Geologi 

Pasal 18  

Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Geologi mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di 

bidang sungai dan irigasi,bidang energi dan geologi serta bidang konservasi dan eksploitasi 

sumber daya air. 

 

Pasal 19  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Sumber Daya 

Air, Energi dan Geologi mempunyai fungsi :  

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sungai dan irigasi, energi dan 

geologi serta konservasi dan eksploitasi sumber daya air; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang sungai dan irigasi, 

energi dan geologi serta konservasi dan eksploitasi sumber daya air; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang sungai dan irigasi, energi dan geologi 

serta konservasi dan eksploitasi sumber daya air; 
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d. pengkoordinasian Pengelolaan Kawasan Lindung Sumber- sumber air pada satu aliran 

Sungai; 

e. pengkoordinasian penyusunan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 

f. pengkoordinasian penyusunan komisi irigasi; 

g. pelaksanaan kajian teknis pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, 

dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai; 

h. penetapan dan pelaksanaan kajian teknis pemberian izin penyediaan, peruntukan, 

penggunaan, dan pengusahaan air permukaan; 

i. pelaksanaan kajian teknis pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, 

dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer 

dan sekunder dalam daerah irigasi; 

j. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan sumber daya air; 

k. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan Energi dan Geologi; 

l. peningkatan mutu pengelolaan sumber daya air; 

m. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan kerja sumber daya air; 

n. pelaksanaan pembangunan pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan operasi serta 

pemeliharaan sungai, sumber daya air, irigasi, dan sarana & prasarananya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

o. pengelolaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber-sumber air permukaan 

maupun mata air, waduk, embung, dam pengendali banjir, sungai dan rawa; 

p. penyusunan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber- sumber air pada 

wilayah sungai; 

q. penyusunan penetapan inventarisasi geologi, pertambangan dan air tanah; 

r. pelaksanaan kebijakan & koordinasi mitigasi bencana geologi, pertambangan dan air 

tanah; 

s. penyusunan zonasi pemanfaatan kawasan geologi, pertambangan dan air tanah; 

t. penyusunan usulan Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi Nasional, Inspektur Migas 

dan Inspektur Ketenagalistrikan; 

u. Pelaksanaan kajian teknis pemberian izin Usaha Ketenagalitrikan Untuk kepentingan 

Umum (IUKU) dan Izin Usaha Ketenagalitrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) 

yang sarana maupun energi listriknya dalam wilayah; 

v. penyusunan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen dan pemegang IUKU 

dan IUKS; 

w. penyusunan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh IUKS kepada IUKU; 

x. pelaksanaan kajian teknis pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga Listrik bagi 

badan usaha dalam negeri / mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam 

negeri; 

y. penyusunan penetapan penyediaan listrik pedesaaan; 

aa. pelaksanaan pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama 

untuk kegiatan lain diluar kegiatan kegiatan migas; 

bb. pelaksanaan kajian teknis pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di 

Sub Sektor Migas; 

cc. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan energi dan sumber daya mineral; 

dd. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan sarana dan prasarana energi dan sumber daya 

mineral; 

ee. peningkatan mutu Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral; 
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ff. pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Tenaga & Usaha Pertambangan serta 

Pengusahaan Kuasa Pertambangan; 

gg. penyusunan penetapan potensi & neraca pertambangan dan air tanah; 

hh. pengawasan Pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen 

dan pangkalan dan sampai konsumen akhir diwilayah  kabupaten/ kota; 

ii. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta 

melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/ penyediaan BBM diwilayah 

kabupaten/ kota; 

jj. pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas; 

kk. pelaksanaan kajian teknis pemberian izin Lokasi Pendirian Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar untuk Umum (SPBU); 

ll. pemberian rekomendasi Pendirian Gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha 

migas di daerah operasi daratan; 

mm. pelaksanaan evaluasi Sumber daya Air, Energi dan Geologi; 

nn. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang sungai dan irigasi, energi dan 

geologi serta konservasi dan eksploitasi sumber daya air; 

oo. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang sungai 

dan irigasi, energi dan geologi serta konservasi dan eksploitasi sumber daya air; 

pp. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sungai dan irigasi, energi 

dan geologi serta konservasi dan eksploitasi sumber daya air; 

qq. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Geologi; 

rr. penyusunan laporan kinerja program Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Geologi; 

dan 

ss. pelaksanaan tugas lainya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 20 

(1) Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Geologi, terdiri dari : 

a. Seksi Sungai dan Irigasi; 

b. Seksi Energi dan Geologi; dan 

c. Seksi Konservasi dan Eksploitasi Sumber Daya Air. 

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Geologi. 

 

Pasal 21 

Seksi Sungai dan Irigasi, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Sungai dan Irigasi; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

Sungai dan Irigasi; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Sungai dan Irigasi; 

d. menyiapkan bahan pengkoordinasian Penyusunan Komisi Irigasi; 

e. menyiapkan bahan penyusunan penetapan dan pelaksanaan kajian teknis pemberian izin 

atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada 

wilayah sungai; 
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f. menyiapkan bahan penyusunan penetapan dan pelaksanaan kajian teknis pemberian izin 

penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air permukaan; 

g. menyiapkan bahan pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau 

pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan 

sekunder dalam daerah irigasi; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian izin pembangunan, 

pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi 

pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi; 

i. menyiapkan bahan pembinaan kepada kelompok tani seperti Kelompok P.3A 

(Perkumpulan Petani Pengelola Air) Dharma Tirta; 

j. menyiapkan bahan pendataan debit sungai dan curah hujan serta masa tanam di areal 

sawah; 

k. menyiapkan bahan pengelolaan, pengawasan, pengoperasian dan pemeliharaan pintu-

pintu air irigasi secara berkala; 

l. menyiapkan bahan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan sungai & irigasi; 

m. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pendayagunaan sungai & irigasi; 

n. menyiapkan bahan peningkatan mutu Pengelolaan sungai & irigasi; 

o. menyiapkan bahan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan kerja sungai & irigasi; 

p. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan pengelolaan, pengendalian, pengawasan 

dan operasi serta pemeliharaan sungai dan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan  yang berlaku; 

q. menyiapkan bahan pengelolaan dan Pengendalian terhadap pemanfaatan sumber-sumber 

air permukaan maupun sungai dan rawa; 

r. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang sungai dan irigasi; 

s. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

sungai dan irigasi; 

t. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sungai dan irigasi; 

u. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Sungai dan Irigasi; 

v. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Sungai dan Irigasi; dan 

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sumber Daya Air Energi dan 

Geologi sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 22 

Seksi Energi dan Geologi, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan geologi; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

energi dan geologi; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang energi dan geologi; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian izin Usaha Ketenagalistrikan 

Untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk 

Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana maupun energi listriknya dalam wilayah; 

e. menyiapkan bahan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen dan pemegang 

IUKU dan IUKS; 

f. menyiapkan bahan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh IUKS kepada 

IUKU; 
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g. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian izin usaha jasa penunjang 

tenaga Listrik bagi badan usaha dalam negeri / mayoritas sahamnya dimiliki oleh 

penanam modal dalam negeri; 

h. menyiapkan bahan penyusunan penetapan penyediaan listrik pedesaaan; 

i. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja 

sama untuk kegiatan lain diluar kegiatan kegiatan migas; 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian Izin pembukaan kantor 

perwakilan perusahaan di Sub Sektor Migas; 

k. menyiapkan bahan bantuan biaya penyelenggaraan energi; 

l. menyiapkan bahan peningkatan mutu pengelolaan energi; 

m. menyiapkan bahan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar 

minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir; 

n. menyiapkan bahan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas 

harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/ penyediaan BBM 

& Energi; 

o. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian izin usaha jasa penunjang 

tenaga Listrik bagi badan usaha dalam negeri / mayoritas; 

p. menyiapkan bahan pelaksanaan survey dan monitoring penyebaran energi; 

q. menyiapkan bahan rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas; 

r. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian izin lokasi pendirian Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU); 

s. penetapan inventarisasi geologi, dan pertambangan; 

t. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan & koordinasi mitigasi bencana geologi,dan 

pertambangan; 

u. menyiapkan bahan pelaksanaan zonasi pemanfaatan kawasan geologi, dan 

pertambangan; 

v. menyiapkan bahan usulan personil Inspektur Tambang,dan  Penyelidik Bumi Nasional; 

w. menyiapkan bahan peningkatan mutu pengelolaan geologi dan pertambangan ; 

x. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengawasan keselamatan tenaga & usaha 

pertambangan; 

y. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan potensi & neraca pertambangan; 

z. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pengusahaan kuasa pertambangan; 

aa. menyiapkan bahan penetapan pengelolaan lingkungan geologi , geologi teknik, 

kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi; 

bb. menyiapkan bahan inventarisasi dan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi; 

cc. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian izin Usaha Pertambangan 

Mineral; 

dd. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang energi dan geologi; 

ee. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

energi dan geologi; 

ff. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan geologi; 

gg. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Energi dan Geologi; 

hh. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Energi dan Geologi; dan 

ii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Energi 

dan Geologi sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 23 

Seksi Konservasi dan Eksploitasi Sumber Daya Air, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi dan eksploitasi 

sumber daya air; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

konservasi dan eksploitasi sumber daya air; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang konservasi dan 

eksploitasi sumber daya air; 

d. menyiapkan bahan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada 

wilayah sungai; 

e. meyiapkan bahan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan pengelolaan, pengendalian, pengawasan, 

rehabilitasi serta usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana pada sistem 

daerah tangkapan sungai, peningkatan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan 

dan pemanfaatan daerah aliran sungai, dan waduk; 

g. menyiapkan bahan inventarisasi wilayah konservasi yang kemudian di hitung 

kemampuan daya dukungnya; 

h. menyiapkan bahan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi pada danau, waduk dan 

Dam Pengendali Banjir; 

i. menyiapkan bahan pengelolaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber-sumber 

air permukaan maupun mata air, waduk, embung dan Dam Pengendali Banjir; 

j. menyiapkan bahan pengkajian teknis izin penyelenggaraan pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum; 

k. menyiapkan bahan penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan 

pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); 

l. menyiapkan bahan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); 

m. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan  (bantuan teknis) kepada kecamatan, 

pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan 

pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); 

n. menyiapkan bahan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah 

rawan air skala kota; 

o. menyiapkan bahan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan 

pengembangan SPAM yang berada di wilayah kota; 

p. menyiapkan bahan penetapan inventarisasi air tanah; 

q. menyiapkan bahan penyusunan zonasi air tanah; 

r. menyiapkan bahan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan air tanah; 

s. menyiapkan bahan penyediaan bahan pelaksanaan penetapan potensi & neraca air tanah; 

t. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian izin penyediaan, peruntukan, 

penggunaan, dan pengusahaan air tanah; 

u. menyiapkan bahan pemberian Rekomendasi Teknis untuk izin Pengeboran, Izin 

penggalian dan Izin Penurapan mata Air pada cekungan air tanah; 

v. menyiapkan bahan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan dalam mengadakan 

kegiatan pembangunan air tanah guna pemenuhan Sistem Penyediaan Air Minum; 

w. menyiapkan bahan pemeliharaan rutin setiap tahun di semua sarana prasarana air tanah 

(Sumur,  SIPAS, Perpipaan dll); 
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x. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang konservasi dan eksploitasi 

sumber daya air; 

y. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

konservasi dan eksploitasi sumber daya air; 

z. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi dan 

eksploitasi sumber daya air; 

aa. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Konservasi dan 

Eksploitasi Sumber Daya Air; 

bb. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Konservasi dan 

Eksploitasi Sumber Daya Air; dan 

cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air, Energi 

dan Geologi sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keenam 

Bidang Tata Air 

Pasal 24 

Bidang Tata Air mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang drainase, bidang operasional 

dan pemeliharaan tata air serta bidang sarana dan prasarana tata air. 

 

Pasal 25 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Tata Air 

mempunyai fungsi :  

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang drainase, bidang operasional 

dan pemeliharaan tata air serta bidang sarana dan prasarana tata air; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang drainase, bidang 

operasional dan pemeliharaan tata air serta bidang sarana dan prasarana tata air; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang drainase, bidang operasional dan 

pemeliharaan tata air serta bidang sarana dan prasarana tata air; 

d. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan, operasional dan 

pemeliharaan drainase kota; 

e. penanganan banjir dan rob serta penentuan dan pengendalian peil banjir kawasan; 

f. pengelolaan daerah aliran drainase, penentuan garis sepadan drainase; 

g. peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan pematusan 

genangan; 

h. penyusunan norma standar prosedur dan kriteria drainase dan pematusan genangan 

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang disusun pemerintah pusat dan provinsi; 

i. pelaksanaan Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan Tata Air; 

j. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang drainase, bidang operasional dan 

pemeliharaan tata air serta bidang sarana dan prasarana tata air; 

k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang drainase, 

bidang operasional dan pemeliharaan tata air serta bidang sarana dan prasarana tata air; 

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang drainase, bidang operasional 

dan pemeliharaan tata air serta bidang sarana dan prasarana              tata air; 

m. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Tata Air; 

n. penyusunan laporan kinerja program Bidang Tata Air; dan 

o. pelaksanaan tugas lainya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 26 

(3) Bidang Tata Air, terdiri dari : 

a. Seksi Drainase; 

b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Tata Air; dan 

c. Seksi Sarana dan Prasarana Tata Air. 

(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Tata Air. 

 

Pasal 27 

Seksi Drainase mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang drainase; 

 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

drainase; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang drainase; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan 

dalam penyelenggaraan kegiatan tata air; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan drainase; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen 

penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan; 

g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang drainase; 

h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

drainase; 

i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang drainase; 

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi drainase; 

k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi drainase; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Air sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

Pasal 28  

Seksi Operasional dan Pemeliharaan Tata Air, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasional dan pemeliharaan 

tata air; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

operasional dan pemeliharaan tata air; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang operasional dan 

pemeliharaan tata air; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan jumlah saluran drainase yang baik  dan 

saluran drainase yang rusak; 

e. menyiapkan bahan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria drainase dan 

pematusan genangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang disusun pemerintah 

pusat dan provinsi; 
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f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan, pengendalian dan 

pengawasan dalam mengadakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

tata air; 

g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem 

drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah 

sekitarnya; 

h. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan penggunaan alat dan perbekalan; 

i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang operasional dan pemeliharaan 

tata air; 

j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

operasional dan pemeliharaan tata air; 

k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional dan 

pemeliharaan tata air; 

l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Operasional dan 

Pemeliharaan Tata Air; 

m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Operasional dan 

Pemeliharaan Tata Air; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Air sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

Pasal 29 

Seksi Sarana dan Prasarana Tata Air, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana tata air; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

sarana dan prasarana tata air; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana 

tata air; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan dalam 

mengadakan kegiatan penyediaan lahan, sarana dan prasarana tata air sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan sarana & 

prasarana tata air; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan rutin setiap tahun di semua sarana 

prasarana tata air (pintu air, Kolam retensi, polder dll) dalam Pengendalian Banjir; 

g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang sarana dan prasarana tata air; 

h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

sarana dan prasarana tata air; 

i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana 

tata air; 

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Sarana dan Prasarana 

Tata Air; 

k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Sarana dan Prasarana 

Tata Air; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Air sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 



 - 19 - 

Bagian  Ketujuh 

Bidang Peralatan dan Pompa 

Pasal 30 

Bidang Peralatan dan Pompa mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang peralatan dan 

perbekalan, bidang perbengkelan serta bidang pompa banjir. 

 

Pasal 31 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Peralatan dan 

pompa mempunyai fungsi : 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peralatan dan perbekalan, 

bidang perbengkelan serta bidang pompa banjir; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang peralatan dan 

perbekalan, bidang perbengkelan serta bidang pompa banjir; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang peralatan dan perbekalan, bidang 

perbengkelan serta bidang pompa banjir; 

d. pelaksanaan pemberian izin sewa alat berat; 

e. penyusunan pedoman standar pemeliharaan yang meliputi kegiatan perawatan, 

perbaikan pompa banjir, peralatan pengairan, alat-alat berat dan dump truck; 

f. pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, perbekalan dan perbengkelan peralatan 

pengairan, pompa banjir, alat-alat berat dan dump truck;  

g. pelaksanaan pergudangan yaitu penyimpanan suku cadang pompa banjir, peralatan 

pengairan, alat-alat berat dan damp truck sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. penyajian data dan informasi di bidang peralatan dan perbekalan, bidang perbengkelan 

serta bidang pompa banjir; 

i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang peralatan 

dan perbekalan, bidang perbengkelan serta bidang pompa banjir; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan perbekalan, 

bidang perbengkelan serta bidang pompa banjir; 

k. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Peralatan dan Pompa; 

l. penyusunan laporan kinerja program Bidang Peralatan dan Pompa; dan 

m. pelaksanaan tugas lainya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya 

 

Pasal 32 

(1) Bidang Peralatan dan Pompa, terdiri dari : 

a. Seksi Peralatan dan Perbekalan; 

b. Seksi Perbengkelan; dan 

c. Seksi Pompa Banjir. 

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Peralatan dan Pompa. 

 

Pasal 33 

Seksi Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peralatan dan perbekalan; 
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b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

peralatan dan perbekalan; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang peralatan dan 

perbekalan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian izin sewa alat berat. 

e. menyiapkan bahan pengoperasian dan perbekalan peralatan mekanik pengairan, 

perbekalan alat-alat berat dan dump truck; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pergudangan yaitu penyimpanan suku cadang pompa 

air, peralatan pengairan, alat-alat berat dan dump truck sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang peralatan dan perbekalan; 

h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

peralatan dan perbekalan; 

i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan 

perbekalan; 

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Peralatan dan 

Perbekalan; 

k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Peralatan dan Perbekalan; 

dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Pompa sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

 

Pasal 34 

Seksi Perbengkelan, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbengkelan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

perbengkelan; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perbengkelan; 

d. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perbengkelan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman standar pemeliharaan yang meliputi kegiatan 

perawatan dan perbaikan peralatan pengairan, pompa banjir, alat-alat berat dan dump 

truck; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan pengairan, pompa 

banjir, alat-alat berat dan dump truck; 

g. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

perbengkelan; 

h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perbengkelan; 

i. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Perbengkelan; 

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Perbengkelan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Pompa sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 35 

 

Seksi Pompa Banjir, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pompa banjir; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

pompa banjir; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pompa banjir; 

d. menyiapkan bahan penyusunan Zona Pelayanan Pompa Banjir;  

e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman standar pengoperasian Pompa Banjir; 

f. menyiapkan bahan penentuan peil banjir dalam hal operasionalisasi Pompa Banjir di 

wilayah kerja Pompa; 

g. menyiapkna bahan pengoperasian pompa banjir; 

h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pompa banjir; 

i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

pompa banjir; 

j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pompa banjir; 

k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pompa Banjir; 

l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pompa Banjir; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Pompa sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

BAB IV  

KELOMPOK  JABATAN  FUNGSIONAL 

Pasal 36 

 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 

Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai dengan keahlian 

dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 37 

 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari 

sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 

yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 
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BAB V  

KETENTUAN  PENUTUP 

Pasal 38 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 

Ditetapkan di   Semarang 

pada  tanggal 24 Desember 2008 

WALIKOTA   SEMARANG 

ttd 

H.  SUKAWI  SUTARIP 

Diundangkan  di Semarang 

pada tanggal 24 Desember 2008  24 Desember 2008 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

ttd 

H. SOEMARMO HS 

 

 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 32 

 

 


