
 
 
 

SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT, 

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Kecamatan 

Kutawaringin pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 

dengan peserta Kasi. Kesejahteraan Masyarakat, Pengurus 

TP PKK, dan Perwakilan BPD 

Diawali sambutan Camat Kutawaringin  Bapak Drs. Cep Azis 

Sukandar.,M.Si. Dalam sambutannya disampaikan hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam rangka menciptakan 

lingkungan sehat diantaranya:  Usia Harapan Hidup; Angka kematian bayi; Angka kematian ibu 

melahirkan; Angka gizi buruk; Imunisasi anak; Air bersih; Jamban keluarga; Saluran pengelolaan air 

limbah; Angka anak sekolah;  Kerawanan Narkoba. 

Dalam kesempatan tersebut hadir Ibu Titih dari Dinkes Kabupaten Bandung yang mewakili 

dr.Sambawa selaku Kepala UPT Yankes Kutawaringin yang tidak bisa memberikan Materi karena 

ada kegiatan yang sama, menyampaikan pentingnya  mengatasi persoalan lingkungan yaitu: 

1. Pengelolaan Sampah, dimana harus memperhatikan prinsip 3R ( reduce, reuse dan recycle),  
cycle). Selain itu sampah sebenarnya dilarang untuk dibakar. Namun jika sanggup membakar 
dengan suhu 1000 derajat celcius diperbolehkan, khusus sampah organisk sebaiknya di buat 
kompos. 

2. Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga, ada istilah black water yang berasal dari kamar mandi da
n grey water yang berasal dari air cucian. Septic tank diwajibkan mempunyai 2 lubang, dimana 
lubang pertama bersifat kedap dengan disemen dan lubang kedua yang menjadi resapan,  Jika 
memungkinkan dibuat IPAL Communal di lingkungan masyarakat. 

3. Pengelolaan Kualitas Udara, terutama bagi kendaraan bermotor harus rutin dilakukan uji emisi. S
elain itu terkait juga dalam hal pengelolaan peternakan agar kebersihan selalu terjaga , 
agar  tidak menimbulkan polusi udara berwujud bau tidak sehat. 

4. Pelestarian Air, fungsi resapan air di wilayah Kecamatan Kutawarinign harus selalu 
dijaga dengan cara sederhana misalnya membatasi penggunaan air dalam kegiatan rumah tangg
a, pembuatan sumur resapan air hujan, pembuatan bio pori. 

5. Optimalisasi Lahan Untuk Ketahanan Pangan, yang salah satu caranya pemanfaatan barang 
bekas untuk menanam tanaman pangan di sekitar rumah. 
1. Penanganan Bencana 
2. Kejadian Luar Biasa Keracunan Makanan 
3. Penanganan Limbah Medis 
4. Deklarasi Stop BABS 
 

DEKA, 21 Maret 2018, 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 


