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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Tahun  2019 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri telah selesai disusun. Laporan 

ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kab. 

Kediri kepada pemberi mandat dan stakeholders atas kinerja yang telah dilaksanakan 

selama Tahun  2019.  

Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Bupati 

Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja 

dan Laporan Kinerja di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kami harapkan akan dapat mendorong terwujudnya 

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri kepada 

pemberi mandat dan stakeholders, serta sebagai bahan evaluasi kinerja di tahun-tahun 

mendatang dalam rangka mewujudkan Misi ke 14 Kab. Kediri yang menjadi tanggung 

jawab Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri.  

Demikian laporan ini disusun, semoga memberi manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) dalam rangka peningkatan kinerja untuk mewujudkan 

suatu penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang dapat 

menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara 

efisien, efektif dan ekonomis. 

 

Kediri,    Desember 2019 

Plt. KEPALA

 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Sasaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  Rencana  Strategis Dinas 

Lingkungan Hidup Kab. Kediri merupakan  arah  bagi peningkatan   kinerja  dan  fungsi  

yang  dijalankan  berdasarkan  tugas  pokok  dan fungsi yang  dijalankan  serta  urusan  

yang  menjadi  kewenangannya. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam 

rencana strategis kedalam rencana tahunan yang  dituangkan  dalam  rencana  kerja  

dievaluasi  melalui  penyampaian  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 

 

Dalam  pelaksanaan  program  dan   kegiatan  Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri 

dengan  mempertimbangkan  ketersediaan sumber daya  berupa  anggaran  dan  SDM,  

maka  sasaran  yang  ingin  dicapai  pada tahun  2018 ditetapkan dengan dokumen 

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri. Dokumen  penetapan  kinerja  

tersebut digunakan  sebagai  dasar  untuk  melaporkan  capaian  kinerja,  dan  menilai 

keberhasilan Dinas Lingkungan  Hidup Kab. Kediri Tahun  2018. Dalam  dokumen   

penetapan  kinerja  tahun  2018 tersebut  diuraikan  sasaran-sasaran dalam  Rencana  

Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri yang  diprioritaskan  untuk  dicapai,  

indikator  kinerja  yang  digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 

beserta target yang harus dicapai tahun  2018, program-program, dan anggaran  yang 

disediakan untuk mendukung, pencapaian masing-masing sasaran. 

 

Pengukuran  kinerja  yang  dilakukan  oleh  Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri 

dilakukan  pada  3  sasaran  strategis dengan menggunakan 5 Indikator yang 

ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun  2018. Berdasarkan analisis 

terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri tahun  2018 beberapa  

capaian  yang mengindikasikan  keberhasilan  kinerja  Dinas Lingkungan Hidup Kab. 

Kediridapat dirumuskan sebagai berikut : 

a) Sasaran strategis meningkatnya Penanganan persampahan dengan indikator 

persen penanganan persampahan. 

b) Meningkatnya kualitas lingkungan dengan indikator IKU, IKA dan ITL/V 

c) Sasaran strategis bertambahnya RTHKP publik dengan indikator kinerja berupa 

meningkatnya luasan RTHKP. 

Adapun kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kab. Kediri adalah sebagai berikut : 

1. Tuntutan masyarakat terhadapa kebutuhan Ruang publik 

2. Semakin banyaknya volume sampah yang harus dikelola akibat pertumbuhan 

penduduk; 

3. Penurunan kualitas udara; 
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4. Menurunnya tutupan lahan. 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan beberapa hal sebagai    berikut : 

1. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 

berkoordinasi dengan BPKAD tentang aset tanah yang dapat 

dikelola/dikembangkan menjadi taman/RTHKP dan pengadaan tanah untuk 

pembangunan RTHKP. 

2. Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; 

3. Monev industri 

4. Konservasi dan pembinaan masyarakat di daerah tangkapan air serta Kawasan 

rawan longsor 

5. Pembinaan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan sejak dini melalui 

sekolah Adiwiyata; 

6. Pembangunan taman di Ibu Kota Kecamatan; 

7. Menyiapakan rencana operasional Laboratorium lingkugan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Terwujudnyagood governance dalam praktik-praktik pemerintahan merupakan harapan 

semua pihak. Saat ini setiap tindakan dankebijakan dalam pelaksanaan birokrasi 

pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata kepemerintahan yang baik 

(good governance). 

 

Asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan  pemerintahan yang 

memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu 

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem 

AKIP).Substansi dari Sistem AKIP pada intinya  adalah penyelarasan antara produk 

perencanaan dan realisasinya  denganorientasi  kepada hasil. Proses penyelarasan ini 

dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Stratejik dalam jangka menengah (5 

tahun), Rencana Kinerja tahunan atau Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak 

kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya. 

 

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai 

wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsiDinas Lingkungan 

Hidup Kab. Kediri. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan 

pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan bahan analisis dalamrangka 

meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri di tahun berikutnya. Hal ini 

berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKjIP yaitu sebagai media 

pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 

 

A. Tugas Pokok dan Fungsi  

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan 

Bupati Kediri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Kediri, bahwa DLH merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di 

Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, kebersihan dan Pertamanan.  

 

B. Struktur Organisasi 

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri Kabupaten Kediri 

sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang 
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Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Lingkungan Hidup, 

Kehutanan, serta kebersihan dan Pertamanan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri menyelenggarakan fungsi :   

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, 

serta kebersihan dan Pertamanan; 

b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang Bidang 

Lingkungan Hidup, Kehutanan, serta kebersihan dan Pertamanan; 

c. Pelaksanaan urusan dibidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, serta 

kebersihan dan Pertamanan; 

d. Pemantauan, evalauasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang 

Lingkungan Hidup, Kehutanan, serta kebersihan dan Pertamanan; 

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan dibidang Lingkungan 

Hidup, Kehutanan, serta kebersihan dan Pertamanan; 

f. Pembinaan penyelenggaraan urusan dibidang Lingkungan Hidup, 

Kehutanan, serta kebersihan dan Pertamanan; 

g. Pembinaan UPTD; 

h. Pelaksanaan administrasi dibidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, serta 

kebersihan dan Pertamanan; 

i. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada 

Bupati; dan 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

2. Sekretaris 

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun 

kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan, 

dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, 

ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sekretaris meyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rancangan kebijakan teknis dinas; 

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD; 

c. Penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, 

pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas; 
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d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi 

umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan 

dan kelembagaan; 

e. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dibidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, kebersihan dan 

Pertamanan; 

f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, 

hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan; 

g. Pelaksanaan analisa jabatan dan beban kerja; 

h. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

kegiatan dinas; 

i. Penyusunan profil dinas; 

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Dinas. 

 

3. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 

(1.) Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan 

surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan rumah 

tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelelnggaraan urusan 

perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan 

administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi 

kinerja Pengawai Aparatur Sipil Negara. 

(2.) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat; 

b. Pengelolaan kearsipan dinas; 

c. penyelenggaran urusan rumah tangga dan keprotokolan; 

d. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan pengelolaan  perlengkapan, 

pengadaan dan perawatan peralatan kantor, serta pengamanan; 

e. Pengelolaan, pendistribusian, penataan dan pelaporan barang milik 

daerah; 

f. Penyusunan usulan penghapusan aset serta menyusun laporan 

pertanggungjawaban atas barang – barang inventaris; 

g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai dari 

penempatan formasi; 

h. Penyusunan  analisa jabatan pegawai; 

i. Penyusunan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan 

fungsional; 
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j. Penyiapan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, 

tenaga teknis dan fungsional; 

k. Pelaksanaan peninjauan masa kerja , pemberian penghargaan, 

kenaikan pangkat, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, kesejahteraan, Gaji 

berkala, mutasi,pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin 

belajar; 

l. Penyusunan usulan pensiun; 

m. Penyiapan bahan perencanaan bezzeting dan kebutuhan pegawai 

berdasarkan beban kerja dinas. 

 

4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

(1.) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan, penyusunan program dan anggaran, dan pelaporan pelaksanaan 

program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan 

bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendahraan dan 

pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta 

penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. 

(2.) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan; 

b. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah; 

c. Penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan 

pertanggungjawaban; 

d. Penyiapan bahan penyusunan profil dinas;  

e. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

f. Penyiapan bahan pelaksanaan  monitoring dan evaluasi program dan 

kegiatan; 

g. Penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan; 

h. Pemantauan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntasi, 

verifikasi dan pembukuan; 

i. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan, 

akuntasi, verifikasi dan pembukuan 
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5. Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup 

(1.) Kepala Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup 

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di 

bidang penataan dan tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan 

pemuliahan kerusakan lingkungan; 

(2.) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan rencana perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, dokumen lingkungan hidup, kajian dan 

standarisasi lingkungan hidup, laboratorium lingkungan hidup; 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan rencana perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, dokumen lingkungan hidup, kajian dan 

standarisasi lingkungan hidup, serta pengembangan sistem 

manajemen lingkungan hidup; 

c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen 

Lingkungan Hidup, kajian dan standarisasi lingkungan hidup,  serta 

pengembangan sistem manajemen lingkungan hidup; 

d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan rencana perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, dokumen lingkungan hidup, kajian dan 

standarisasi lingkungan hidup, pengembangan sistem manajemen 

lingkungan; 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rencana 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dokumen lingkungan 

hidup, kajian dan standarisasi lingkungan hidup, pengembangan 

sistem manajemen lingkungan; 

f. Perumusan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup serta mitigasi dan perubahan iklim; 

g. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pemantauan,penanggulangan dan 

pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 

h. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kebijakan pengelolaan, 

pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup; 

i. Pelaksanaan evaluasi monitoring dan pelaporan penyelenggaraan 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan 

j. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 
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6. Kepala Seksi Penataan dan Tata Lingkungan 

(1.) Kepala seksi Penataan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan dan 

tata lingkungan 

(2.) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala seksi Penataan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan konsep kebijakan Penyelenggaraan Rencana Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis; 

b. Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 

c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis; 

d. Penyusunan kajian dan evaluasi daya dukung, daya tampung 

lingkungan serta kajian resiko lingkungan; 

e. Pelaksanaan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup; 

f. Pelaksanaan  monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi 

Kajian dan Analisis Lingkungan Hidup; 

g. Penyiapan  konsep kebijakan penyelenggaraan penilaian dokumen 

lingkungan, rekomendasi perizinan lingkungan hidup dan PPLH; 

h. Pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan, rekomendasi perizinan 

lingkungan hidup dan PPLH; 

i. Pelaksanaan  koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penilaian 

dokumen lingkungan, rekomendasi perizinan lingkungan hidup dan 

PPLH 

j. Pelaksanaan  bimbingan teknis pelaporan pelaksanaan perizinan dan 

dokumen lingkungan; 

k. Pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi bina 

teknis dokumen lingkungan; 

l. Pelaksanaan konsep kebijakan pengawasan dan penataan hukum 

lingkungan hidup; 

m. Pelaksanaan koordinasi pengawasan lingkungan hidup; 

n. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan izin lingkungan hidup dan 

PPLH 

o. Pelaksanaan pengawasan pencemaran air, tanah, udara, penanganan 

sampah dan pengelolaan limbah B3; 
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p. Pelaksanaan pengawasan perusakan lingkungan hidup; 

q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi 

pengawasan; 

r. Penyiapan  konsep kebijakan penanganan pengaduan Lingkungan 

Hidup; 

s. Pelaksanaan penanganan pengaduan; 

t. Pelaksanaan  pembinaan penanganan pengaduan; 

u. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penanganan pengaduan 

lingkungan hidup; 

v. Penyiapan  konsep kebijakan penyelesaian sengketa  lingkungan 

hidup 

w. Penyiapan  bahan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

dan penerapan sanksi; 

x. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas PPLHD dan 

PPNS LH 

y. Penyiapan  bahan penerapan sanksi; 

z. Penyiapan  fasilitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

aa. Pelaksanaan  verifikasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup 

bb. Pelaksanaan penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup; 

cc. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar 

pengadilan; 

dd. Pelaksanaan koordinasi sengketa lingkungan hidup melalui 

pengadilan; 

ee. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil sengketa lingkungan hidup. 

 

7. Kepala Seksi pengendalian Pencemaran Lingkungan 

(1.) Kepala Seksi pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian 

pencemaran lingkungan. 

(2.) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi pengendalian Pencemaran Lingkunganmenyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyiapan konsep kebijakan pengendalian pencemaran air dan 

udara; 

b. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber 

pencemaran dan kawasan rawan pencemaran air dan udara; 
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c. Pelaksanaan  pengelolaan kualitas air dan udara serta pengendalian 

pencemaran air dan udara pada sumber pencemar; 

d. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan, penanggulangan dan 

pemuihan terhadap pencemaran air dan udara; 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi 

pengendalian pencemaran air dan udara 

f. Pelaksanaan konsep kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 

g. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sumber penghasil emisi gas 

rumah kaca; 

h. Pelaksanaan aksi Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim; 

i. Pelaksanaan  koordinasi dan sinkronisasi aksi mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca; 

j. Pelaksanaan  pembinaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 

serta penurunan gas rumah kaca; 

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim serta penurunan gas rumah kaca. 

 

8. Kepala Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan 

(1.) Kepala Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas  

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemulihan 

kerusakan lingkungan. 

(2.) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pemulihan  Kerusakan Lingkungan  menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyiapan konsep kebijakan konservasi sumber daya 

alam,keanekaragaman hayati dan ekosistem; 

b. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati 

dan ekosistem; 

c. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sumberdaya alam dan 

keanekaragaman hayati; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan konservasi 

sumberdaya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem; 

e. Pelaksanaan pembinaan teknis konservasi sumberdaya alam , 

keanekaragaman hayati dan ekosistem; 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

konservasi sumberdaya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem; 

g. penyiapan konsep kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan 

hidup; 
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h. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi pontensi sumber perusak 

dan kawasan rawan kerusakan lingkungan hidup; 

i. Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup; 

j. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan, penanggulangan dan 

pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hidup; 

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

pengendalian kerusakan lingkungan hidup; 

 

9. Bidang Kebersihan dan pengelolaan Limbah 

(1.) Kepala Bidang Kebersihan dan pengelolaan Limbah mempunyai tugas 

melaksanakan urusan bidang kebersihan peralatan, perbekalan, 

persampahan dan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(B3); 

(2.) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Kebersihan dan pengelolaan Limbah menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kebersihan, peralatan, 

perbekalan dan persampahan; 

b. Penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur 

dan kriteria  (NSPK); 

c. Perencanaan program dibidang kebersihan, peralatan, perbekalan dan 

persampahan; 

d. Pelaksanaan pelayanan perizinan, pemberian rekomendasi dan 

pengelolaan persampahan; 

e. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, persampahan dan limbah; 

f. Pelaksanaan koordinasi dibidang kebersihan, persampahan dan limbah; 

g. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan sampah dan limbah; 

h. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kebersihan, persampahan, dan 

pengelolaan limbah; 

i. Pelaksanaan pengendalian persampahan dan limbah; 

j. Pelaksanaan peningkatan kebersihan pengolahan dan pemanfaatan 

serta pungutan retribusi sampah; 

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kebersihan 

dan pengelolaan limbah; 

l. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang kebersihan dan 

pengelolaan limbah. 
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10. Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan 

(1) Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan mempunyai tugas melakukan  

pembersihan, pengumpulan dan pengangkutan sampah.  

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan menyelenggarakan fungsinya : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 

di bidang pelayanan kebersihan 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis 

di bidang pelayanan kebersihan; 

c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kebersihan; 

d. Pelaksanaan penempatan tempat penampungan sementara (TPS) 

dan transfer depo; 

e. Pelaksanaan pengangkutan sampah dari tempat penampungan 

sementara (TPS) dan transfer depo; 

f. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan kendaraan operasional 

pelayanan kebersihan; 

g. Pembinaan dan pengawasan kinerja pelayanan kebersihan; 

h. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah 

 

11. Kepala Seksi Pengolahan Dan Pemanfaatan Sampah 

(1) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah mempunyai  tugas 

melakukan pengolahan, pemanfaatan sampah dan limbah/tinja; 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah  menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyiapan bahan penyusun rencana program dan petunjuk teknis di 

bidang pengolahan dan pemanfaatan sampah; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis 

di bidang pengolahan dan pemanfaatan sampah; 

c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan dibidang pengolahan dan pemanfaatan 

sampah; 

d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pengelolaan dan pemanfaatan 

sampah; 

e. Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis 

pengolahan dan pemanfaatan sampah; 

f. Penyiapan bahan pengelolaan tempat pemprosesan akhir sampah; 
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12. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah 

(1) Kepala Seksi Pengelolaan Limbah mempunyai  tugas pengelolaan limbah 

bahan berbahaya dan beracun; 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 

dibidang pengelolaan, pemanfaatan dan penyimpanan sementara 

limbah B3; 

b.  Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis 

dibidang pengelolaan, pemanfaatan, dan penyimpanan sementara 

limbah B3; 

c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan, pemanfaatan dan 

penyimpanan sementara limbah B3; 

d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pengelolaan, pemanfaatan dan 

penyimpanan sementara limbah B3; 

e. Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis 

pengelolaan,pemanfaatan dan penyimpanan sementara limbah B3; 

 

13. Kepala Bidang  Pertamanan  

(1) Kepala Bidang Pertamanan mempunyai  tugas melaksanakan urusan 

pertamanan, keindahan kota serta peningkatan kapasitas kelembagaan 

lingkungan. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala  Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pertamanan, dan 

keindahan kota; 

b. Pelaksanaan perencanaan program pertamanan, dan keindahan kota; 

c. Pelaksanaan kegiatan pertamanan, dan keindahan kota; 

d. Pelaksanaan pengawasan teknis pertamanan dan dekorasi kota; 

e.  Pelaksanaan koordinasi dibidang pertamanan, penerangan jalan 

umum dankeindahan kota; 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pertamanan, 

dekorasi kota; 

g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang pertamanan; 
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14. Kepala Seksi Penataan Taman 

(1.) Kepala Seksi Penataan Tamanmempunyai  tugas melakukan kegiatan 

pengelolaan taman, hutan kota, penghijauan turus jalan perkotaan dan 

prasarana pertamanan; 

(2.) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala     Seksi Penataan Taman menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 

dibidang pertamanan; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis 

dibidang pertamanan; 

c. Menyiapakan bahan dan pelaksanaan pengawasan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan dibidang pertamanan; 

d. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan pertamanan; 

e. Penyiapan bahan dan konsep perizinan penggunaan taman dan 

hutan kota; 

f. Pelaksanaan perbaikan perawatan/pemeliharaan taman, hutan kota, 

jalur hijau, dan sarana prasarana pertamanan; 

g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberia rekomendasi penebangan 

pohon; 

h. Penyiapan data dan informasi di bidang pertamanan dan 

penghijauan perkotaan; 

i. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian pertamanan, dan penghijauan perkotaan. 

 

15. Kepala Seksi Dekorasi Kota 

(1.) Kepala Seksi Dekorasi Kota mempunyai  tugas melakukan kegiatan 

pengelolaan bidang dekorasi kota. 

(2.) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Dekorasi Kota menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 

dibidang dekorasi; 

b. Penyimpanan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis dibidang dekorasi; 

c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan dibidang dekorasi; 

d. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan dekorasi; 

e. Penyiapan bahan pengaturan dan pengurusan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan tata keindahan kota; 
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f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembuatan, pengawasan dan 

pengendalian dekorasi kota; 

g. Penyiapan bahan pelaksanaan pembuatan, penempatan, 

pemeliharaan dan pengawasan elemen/ornamen hias dekorasi kota; 

h. Penyiapan data dan informasi dekorasi kota; 

i. Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penataan 

dekorasi kota dan reklame; 

j. Pelaksanaan lingkup penataan dekorasi kota dan reklame yang 

meliputi pemetaan titik ornamen-ornamen estetika kota seperti 

patung, tugu, air mancur, lampu hias dan reklame sesuai dengan 

penataan dan pemeliharaan dekorasi kota; 

 

16. Kepala Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan 

(1) Kepala Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan mempunyai  tugas 

melakukan kegiatan meningkatkan kapasitas kelembagaan lingkungan 

hidup; 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi  Peningkatan  kapasitas  Lingkungan menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyiapan konsep kebijakan peningkatan kapasitas pengelolaan 

lingkungan hidup dan kerja sama mitra lingkungan hidup; 

b. Pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan 

hidup dan kerja sama mitra lingkungan hidup; 

c. Pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan penyuluhan dalam 

peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan kerja sama 

mitra lingkungan hidup; 

d. Pelaksanaan penetapan pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan 

tradisioanal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

e. Pelaksanaan hubungan kerja sama antar daerah,dalam dan luar negeri 

dibidang lingkungan hidup; 

f. Pelaksanaan penilaian pengelolaan lingkungan hidup; 

g. Pelaksanaan pemberian penghargaan lingkungan hidup; 

h. Pelaksanaanevaluasi dan pelaporan kegiatan seksi peningkatan 

kapasitas pengelolaan lingkungan hidup; 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

dengan lingkup tugas dan fungsinya. 
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C. Sumber Daya 

1) Sumber Daya Manusia (SDM) 

Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri sampai dengan 31 

Desember 2019 adalah 90 (sembilan puluh) orang, yang terdiri dari 11 (sebelas) 

pejabat struktural dan 79 (tujuh puluh sembilan) staf dan didukung oleh 205 

(dua ratus lima) tanaga kontrak yang terdiri dari 109 Tenaga Kebersihan, 84 

Tenaga pemelihara/pengelola taman, 4 tenaga pengelola/pemelihara elemen 

dekorasi kota, 2 tenaga administrasi pengelolaan lingkungan, 1 tenaga 

administrsi laboratorium, 1 tenaga analis laboratorium , 1 tenaga administrasi 

kantor, 2 orang cleaning servis dan 1 orang penjaga malam. 

 

 
 

 

 

2) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediriguna 

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : 
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No. Uraian Jumlah 
Kondisi 

Keterangan 
Baik Rusak 

1 TPA 1 1     

2 TPS 23 23     

3 Dump Truck 5 2 3   

4 Armroll Truck 12 6 6   

5 Truck 1 1     

6 Truck Tangki air 5 4 1   

7 Excavator 2 1 1   

8 Weel Loader 2 1 1   

9 
Sepeda motor roda 
3 

28  25 3  
  

10 Sepeda motor 5  5     

11 Mobil ponten 2 2     

12 Pick up 3 2  1   

13 Container sampah 50       

14 Gerobak sampah         

15 Mobile file 2  2     

16 Repeater 1  1     

17 Handy talkie  20 10  10    

18 Wireless amplifier 1 1     

19 Projector 4 2  2   

20 PC 22 20 2   

 

D. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri Kabupaten Kediri dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri 

Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, bahwa 

DLH merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang 

Lingkungan Hidup, Kehutanan, kebersihan dan Pertamanan. Berdasarkan urusan 

kewenagannya, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri menyelenggarakan urusan 

wajib bukan layanan dasar bidang lingkungan hidup.Dengan demikian lingkup 

pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediriterfokus kepada 

PengelolaanLingkungan Hidup, Kehutanan, kebersihan dan Pertamanan.  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 

pelayanan yang berhubungan dengan : 

1. Pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan 

pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi 

menyebabkan dampak terhadap lingkungan;  
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2. Pelayanan persampahan yang meliputi penyapuan jalan – jalan utama di 

Kabupaten Kediri, penempatan Tempat Penampungan Sampah dan 

Layanan pengangkutan sampah dari penampungan sampah sementara ke 

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga 

melaksanakan pembinaan terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat 

guna mengoptimalkan pengelolaan sampah dari sumbernya; 

3. Dinas Lingkungan hidup juga melaksanakan pembangunan dan 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa RTH kawasan perkotaan. 

Jenis RTH yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup berupa taman aktif, 

taman pasif, jalur hijau dan median jalan; 

4. Disamping itu Lingkungan Hidup juga melaksanakan konservasi daerah 

tangkapan air dan pencegahan tanah longsor dikawasan rawan longsor.  

 

E. Peran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri 

Meningkatnya aktivitas kota dan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi 

berdampak terhadap berkurangnya ruang terbuka hijau dan meningkatnya jumlah 

timbulan sampah serta meningkatnya jumlah industri di Kabupaten Kediri. Dengan 

demikian, permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, 

pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan lingkungan telah menjadi 

perhatian yang serius untuk segera ditangani. 

 

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam dengan pengelolaan sampah, 

pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan lingkungan antara lain: 

1. Pemantauan/pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi 

menghasilkan bahan pencemar lingkungan; 

2. Mewujudkan kebersihan kota dan jalan-jalan umum; 

3. Melaksanakan pengelolaan sampah; 

4. Mewujudkan penataan taman kota/RTHKP yang indah, bersih dan hijau; 

5. Pembanguan landmark kota dan lampu dekoratif kota; 

6. Penyuluhan dan pelatihan tentang kepedulian terhadap lingkungan melaui 

bimtek pada masyarakat/PKK dan sekolah-sekolah (adiwiyata). 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 

 
 

Dinas Lingkungan Hidup Kab.Kediridalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun,yaitu 2016-2021 secara 

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam rencana strategis instansi 

pemerintah mengacu pada misi visi Bupati Kediri, yaitu : 

“Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat kabupaten kediri yang 

religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif dan berkeadilan, yang didukung 

oleh aparatur pemerintah yang profesional” 

Dari visi misi yang ditetapkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri 

masuk dalam misi ke 14 yaitu : 

Misi 14 : Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan 

seimbang 

 

A. Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan 

meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan 

kegiatan dalam melaksanakan misi.Sesuai dengan misi sebagai penggarisan 

kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka 

tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Kediriadalah mengembangkan lingkungan 

hidup yang sehat dan seimbang. 

 

B. Sasaran 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau 

dihasilkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik 

yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau 

aktivitas.Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, 

sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang 

akan dicapai Dinas Dinas Lingkungan Hidup adalah  sebagai berikut : 

(1) Sasaran strategis meningkatnya Penanganan persampahan dengan indikator 

persen penanganan persampahan. 

(2) Meningkatnya kualitas lingkungan dengan indikator IKU, IKA dan ITL/V. 

(3) Sasaran strategis bertambahnya RTHKP publik dengan indikator kinerja berupa 

meningkatnya luasan RTHKP. 
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C. Penetapan kinerja 2019 

Pada dasarnya Penetapan Kinerja Tahun  2019 menguraikan target kinerja yang 

hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri pada tahun  2019 yang 

disusun dengan memperhatikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun  2019. 

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada tahun  

2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada sasaran strategis. 

Sesuai perjanjian kinerja 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri Ikhtisar target 

kinerja untuk masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun  

2019 adalah sebagai berikut : 

 

Sasaran Indikator Sasaran 2019 

Meningkatnya 

kualitas lingkungan 

Indeks kualitas air (IKA) 53 

Indeks Kualitas Udara (IKU) 88 

Indeks Tutupan Lahan (ITL) 56 

Meningkatnya 

penanganan 

persampahan 

Prosen penanganan persampahan 22% 

Meningkatnya 

luasan RTHKP 
Angka luasan RTHKP 9,302 ha 

 

 

D. Kebijakan 

Dalam upaya untuk mewujudkan target sasaran strategis pada tahun  2019, Dinas 

Lingkungan Hidup Kab. Kediri menetapkan kebijakan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kepatuhan usaha terhadap dokumen Lingkungan 

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan SDA 

3. Meningkatkan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat 

4. Meningkatkan daerah pelayanan kebersihan di Kab. Kediri 

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTHKP 

 

E. Program 

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil yang diharapkan melalui satu atau beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan 

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.ProgramDinas Lingkungan Hidup Kab. 

Kediri Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut : 
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1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

Program ini bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan seluruh program dan 

kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang 

administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah Cakupan 

layanan administrasi perkantoran. 

Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan 

administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai 

penunjang pelayanan administrasi perkantoran 

Dengan kegiatan : 

1) Pelaksanaan Administrasi perkantoran 

2) Koordiansi dan konsultasi kelembagaan 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 

Program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana 

yang ada guna menunjang proses administrasi perkantoran dan bagaimana 

upaya pemenuhan kelengkapan kebutuhan sarana dan prasarana yang belum 

ada dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran, maka 

indikator program ini adalah Cakupan layanan sarana dan prasrana aparatur. 

Dengan kegiatan  Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana 

prasarana kantor/aparatur. 

 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah suatu program 

mengarah pada pengembangan SDM untuk peningkatan profesionalisme  yang 

berkaitan dengan ketrampilan, administrasi dan ketrampilan manajemen yang 

menyangkut kualitas kemampuan berfikir dan ketrampilan kerja serta disiplin 

pegawai. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pendidikan dan Pelatihan 

Sumberdaya Aparatur. 

 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan; 

Kebijakan program ini mengarah pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan 

kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam 

suatu proses manajemen. Indikator program ini adalah Tingkat ketepatan 

waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan. program kegiatan ini untuk 

menyajikan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun dalam bentuk laporan 

yang terukur secara periodik/berkala sehingga mampu menggambarkan 

keadaan yang sesungguhnya. kegiatan yang dilaksanakan berupa Penyusunan 

dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD. 
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5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran penanganan 

persampahan dan diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan persampahan. 

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan : 

1) Pengelolaan dan pemanfaatan sampah; 

2) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan 

Kebersihan; 

3) Pengelolaan Limbah B3. 

6. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.  

Program ini menitikberatkan pada kegiatan pemantuan terhadap kepatuhan 

usaha terhadap dokumen lingkungan. Program tersebut diwujudkan dalam  

kegiatan : 

1) Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup; 

2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan 

hidup; 

3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup; 

4) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim. 

 

7. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.  

Program ini diprioritaskan untuk mendukung konservasi sumber mata air dan 

mitigasi dampak perubahan iklim guna mendukung sasaran kinerja Indeks 

kualitas air dan indeks kualitas udara. Program tersebut diwujudkan dalam  

kegiatan : 

1) Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air; 

2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi 

SDA; 

3) Pencegahan dan Penanggulangan Tanah Longsor; 

4) Implementasi Rencana Aksi Perubahan Iklim 

 

8. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.  

Program ini fokus pada keiatan pemantauan kawasan yang mengalami 

pencemaran/kerusakan akibat produksi biomassa. Program tersebut diwujudkan 

dalam kegiatan : 

1) Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian 

sumber daya alam dan lingkungan hidup; 
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9. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup.  

Program ini difokuskan pada pembinaan masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan hidup dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : 

1) Peningkatan edukasi masyarakat di bidang lingkungan; 

 

10. Program peningkatan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK.  

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan : 

1) Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK; 

 

11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).  

Program ini guna mendukung pencapaian sasaran meningkatnya luasan RTHKP, 

yang dijabarkan kedalam kegiatan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan 

pengelolaan RTHKP publik berupa taman/plinth taman dan hutan kota. 

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan : 

1) Penataan dan Pengelolaan RTH; 

2) Penyediaan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RTH; 

3) Penataan Elemen Dekorasi Kota; 

4) Penyediaan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan Elemen Dekoratif. 

 

12. Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup 

Program ini difokuskan pada peningkatan kienrja laboratorium lingkungan, 

sebagai sarana untuk pemantaun dan pengawasan terhadap kualitas lingkungan 

hidup. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi  

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Kediri 

merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana 

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen 

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi 

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Lingkungan 

Hidup Kab. Kediri. Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama diharapkan dapat 

memberikan gambaran tentang sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Kab.Kediri 

dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang 

diembannya. 

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Kediri disusun 

dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab.Kediri 

serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kediri. 

Indikator Kinerja Utama dimaksud antara lain sebagai berikut : 

 

 
 

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab.Kediriadalah perwujudan 

kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kab.Kediriuntuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

 

Pengukuran Kinerja merupakan inti dari akuntabilitas kinerja yang digunakan 

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam upaya 

KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1.Indeks Kualitas Udara Nilai Indeks Kualitas Udara

2.Indeks Kualitas Air Nilai Indeks Kualitas Air

3.Indeks Tutupan Lahan Nilai Indeks Tutupan Lahan

Meningkatnya penanganan 

persampahan
Persen penanganan persampahan

Data 

Persampahan

Bidang Kebersihan dan 

pengelolaan limbah

Meningkatnya luasan 

Ruang Terbuka Hijau 

kawasan perkotaan 

(RTHKP)

Angka luasan Ruang Terbuka 

Hijau kawasan perkotaan 

(RTHKP) publik terbangun

Luasan komulatif Ruang Terbuka Hijau kawasan 

perkotaan (RTHKP) terbangun
Data Pertamanan Bidang Pertamanan

Meningkatnya kualitas 

lingkungan

Dokumen IKLH 

Kab. Kediri
Bidang PPLH
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mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan 

suatu penilaian yang sistematis yang didasarkan pada indikator kinerja Input, 

Output ataupun Outcome. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan 

data kinerja baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal. 

 

Pencapaian masing-masing sasaran strategis tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Sasaran 1 :  Meningkatnya Kualitas Lingkungan 

Indikator kinerja sasaran ini ada 3 (tiga) yaitu : 

1. Indeks Kualitas Udara 

2. Indeks Kualitas Air 

3. Indeks Tutupan Lahan 

 

Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
2017 2018 2019 

Meningkatnya kualitas 

lingkungan 

Indeks kualitas air (IKA) 

a. Target 53 53 53 

b. Realisasi 59 58,89 62,50 

c. Capaian 111,32% 111,11% 117,92% 

Indeks Kualitas Udara (IKU) 

a. Target 88 88 88 

b. Realisasi 80,06 80,92 76,9566 

c. Capaian 90,98% 91,95% 87,45% 

Indeks Tutupan Lahan (ITL)  

a. Target 55 55,5 56 

b. Realisasi 57 56,90 56,0744 

c. Capaian 102,70% 102,52% 100,13% 

 

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan mempunyai indikator kinerja Indeks 

Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). 

Angka IKA didapatkan dari pengukuran kualitas air di badan air wilayah Kabuapten  

Kediri pada beberapa titik sampling. Angka IKU didapatkan dari pengukuran kualitas 

udara dengan sistem passive sampler di kawasan pemukiman, kawasan Industri, 

kawasam perniagaan/perdagangan, kawasan perkantoran dan jalan raya. 

Sedangkan angka ITL didapatkan dari pengukuran tutupan lahan yang terdiri dari 

tutupan kawasan hutan, luas semak belukar, semak belukar kawasan rawa, dan 

luas ruang terbuka hijau.  
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Adapun data IKA, IKU dan ITL sebagaimana tabel di atas.  

Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa IKA, IKU dan ITL melebihi target yang 

ditetapkan. Akan tetapi capain IKU dan ITLV setiap tahunnya cenderung menurun. 

Hal tersebut diakibatkan dari banyaknya industri yang terus berkembang, volume 

kendaraan bermotor meningkat dan banyaknya lahan yang terkonversi menjadi 

pemukiman ataupun pelebaran jalan.  

Adapun upaya yang telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dalam 

meningkatkan kualitas lingkungan adalah melaksanakan pengawasan, pembinaan 

serta sosialisasi pada pelaku usaha agar mamatuhi ketentuan dalam pengelolan 

lingkungan hidup, melaksanakan konservasi dengan penanaman pohon di daerah 

tangkapan air dan daerah rawan longsor, area turus jalan dan melaksanakan 

pembinaan sekolah melalui adiwiyata untuk melaksanakan penanaman dan 

pengelolaan sampah. 

Dari data Indeks kualitas udara, Indeks Kualitas Air, maupun Indeks Tutupan Lahan 

dijadikan sebagai dasar menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  (IKLH). 

Pada tahun 2019 ini didapatkan IKLH Kabupaten Kediri sebesar 64,27 dari target 

59. Sehingga dapat dikatakan IKLH 2019 telah memenuhi target yang ditetapkan 

dalam RPJMD. Jika dibandingkan dengan capaian 2018 sebesar 64,70 maka ada 

peningkatan capaian IKLH mengalami penurunan. hal ini karena adanya penurunan 

indek tutupan lahan karena adanya perubahan penggunaan lahan menjadi 

permukiman dan pembangunan infrastruktur. 

Berdasarkan data IKA, IKU dan ITL dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup  (IKLH) sebagai berikut : 

Sasaran strategis Indikator 
Realisa

si 
Kinerja 

Formula 

Perhitungan 

REALISASI 

 

Meningkatnya 
Kualitas 

Lingkungan 

Indeks 
Kualitas Udara 

76,9566 30% x IKU 23,09 

Indeks 
Kualitas Air 

62,5 30% x IKA 18,75 

Indeks 

Tutupan 
Lahan 

56,0744 40% x ITL 22,43 

IKLH 64,27 

 

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini sebagai berikut : 

1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 

2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam; 

3. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; 

4. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup: 
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Sasaran 2:  Meningkatnya penanganan persampahan 

Indikator kinerja untuk sasaran ini ada 1 (satu) indikator kinerja yaitu : 

 

1. Prosentase penanganan persampahan 

Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
2017 2018 2019 

Meningkatnya penanganan 

persampahan 

Prosen penanganan persampahan 

a. Target 21% 22% 22% 

b. Realisasi 35,82% 36,58% 37,21% 

c. Capaian 170,56% 166,29% 169,13% 

 

Sasaran meningkatnya penanganan persampahan mempunyai indikator kinerja 

prosen penanganan persampahan. Formulasi dari indikator tersebut adalah : 

  𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ𝑎𝑛

=
𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛
       

 

Sampah yang dikelola adalah terdiri dari sampah yang tereduksi di sumber 

sampah melalui kegiatan TPS3R dan pengelolaan sampah skala rumah tangga, 

serta sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal  ini Dinas 

Lingkungan Hidup melalui sistem pengelolaan sampah di TPA.  

 

Volume sampah pada tahun 2019 yang tertangani  adalah 73,7 ton/hari atau 

463,5M2/hari. Sedangkan timbulan sampah di daerah layanan sebesar 1.247 M2 

secara keseluruhan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kediri 

diperoleh volume timbulan sampah sebesar 3.162,1 M2.  

adapun data pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri seperti tabel berikut : 

Uraian 2017 2018 2019 

Volume Sampah Kab. 

kediri (M3) 
1.141.683,50 1.147.925,00 1.154.166,50 

Volume Sampah di 

daerah layanan (M3) 
450.410,00 452.965,00 455.155,00 

Volume sampah yang 

ditangani DLH (M3) 
161.330,00 165.710,00 169.360,00 

Volume sampah 

tereduksi di TPS3R (M3) 
2.190,00 3.285,00 6.570,00 
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Sedangkan untuk cakupan wilayah pelayanan sampah terdapat peningkatan 

jumlah daerah layanan, yang semula 8 IKK menjadi 9 IKK. Disamping 9 IKK 

tersebut pengelolaan sampah yang masuk ke TPA sekoto berasal dari kawasan 

CBD SLG dan Pasar Daerah. Sehingga secara volume sampah, jumlah sampah 

yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan. 

 

Untuk mendukung upaya peningkatan penanganan sampah, Dinas Lingkungan 

Hidup melaksanakan pembinaan pengelolaan sampah ke masyarakat melalui 

kegiatan bimtek pengelolaan sampah. Output akhir dari upaya pembinaan 

pengelolaan berbasis masyarakat adalah masyarakat mampu secara mandiri 

melaksanakan pengelolaan sampah melalui TPS3R. 

 

Sampai dengan 2019 di Kabupaten Kediri telah terbangun sejumlah 5 TPS3R dan 

sampah yang berhasil dikelola sebesar 18 M2/hari atau sekitar 0,56% dari seluruh 

timbulan sampah di Kabupaten Kediri. 

 

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah Pengembangan 

Kinerja pengelolaan Persampahan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolan persampahan; 

2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan; 

3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. 

 

Sasaran 2 :  Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTHKP 

Indikator kinerja untuk sasaran ini ada 1 (satu) indikator kinerja yaitu : 

1. Angka luasan RTHKP publik kawasan perkotaan 

 

Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
2017 2018 2019 

Meningkatnya luasan 

RTHKP 

Angka luasan RTHKP 

a. Target 8,702 ha 9,002 ha 9,302 ha 

b. Realisasi 10,111ha 10,285 ha 11,6339 

ha 

c. Capaian 116,19% 114,25 % 125,06% 

 

Sasaran meningkatnya luasan RTHKP indikator kinerjanya adalah angka luasan 

RTHKP. Formulasinya berupa angka komulatif luasan RTHKP terbangun/terkelola.  
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Capaian indikator kinerja Angka luasan RTHKP adalah 11,6339 Ha dari yang 

ditargetkan 9,302 Ha. Hal ini karena pada tahun 2016 ada penambahan luasan 

taman yang dibangun berupa plint taman kawasan SLG dan Pare serta 

penambahan taman aktif (Taman Hijau SLG) yang dibangun oleh Kantor 

Lingkungan Hidup. Jika dilihat dari capaian luasan dapat disimpulkan telah 

melebihi target.  

Sedangkan pada tahun 2017 terdapat penambahan luasan RTHKP terbangun 

seluas 1,040 Ha berupa taman aktif yaitu Taman Ngadiluwih. Pada tahun 2018 

terjadi penambahan luasan RTH yaitu taman Kepung seluas 1.542M2 atau 0,1542 

Ha. Pada tahun 2019 terdapat perluasan pembangunan RTH seluas 13.485,39 M2 

atau seluas 1,348539 Ha terdiri dari Taman Totok Kerot seluas 4.836,92 M2, taman 

Papar seluas 1.760 M2, taman plint JWK seluas 4.438 M2, Taman plint RSUD 

1.410,43 M2, taman canda birawa 448,85 M2, taman ubalan 591,19 M2. Pada tahun 

2019 ini ada peningkatan luasan RTHKP sebesar 1,3519Ha atau 13,14% 

Dari jumlah luasan RTHKP didapatkan capaian yang cukup tinggi yaitu 125,06%. 

Capaian tersebut telah melebihi target. Akan tetapi jika diprosentasekan dari 

seluruh  kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Kediri capaian luasan tersebut 

masih kecil. 

Berdasarkan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM bahwa luas 

penyediaan RTH publik sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan. Jika dihitung 

dari luas kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Kediri maka luasan RTHKP 

yang dikelola DLH sebesar 0,12%. Hal tersebut karena RTH yang dikelola DLH 

hanya RTH kawasan perkotaan berupa taman dan taman plint jalan. 

 

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah Program 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Penyusunan program pengembahan RTH 

Kegiatan ini fokus pada penyediaan perencanaan/DED taman yang akan 

dibangun pada tahun N+1. Hal ini sebagai upaya DLH dalam meningkatkan 

penambahan luasan RTHKP. 

2. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Kegiatan ini fokus pada pembangunan RTHKP publik baik RTHKP yang 

dibangun di kawsan perkotaan/ibu kota kecamatan maupun penambahan 

sarpras taman yang telah ada sebelumnya. Melalui kegiatan ini diharapkan 

peningkatan luasan RTHKP akan terpenuhi sesuai target. 
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3. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 

Kegiatan pemeliharaan RTH fokus pada kegiatan rutin operasional 

pemeliharaan RTHKP. 

4. Pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan RTH; 

Kegiatan ini fokus pada penyediaan sarpras untuk pemeliharaan 

RTHKP/taman. 

5. Penataan Elemen Dekorasi Kota; 

Kegiatan penataan elemen dekorasi fokus pada pembangunan landmark 

kota, lampu dekoratif serta elemen-elemen dekoratif lainnya. Kegiatan ini 

dilaksanakan sebagai upaya untuk mempercantik wajah kota dan 

mendukung keindahan taman di malam hari. 

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Elemen Dekorasi Kota; 

7. Pemeliharaan Lampu Taman, Sarana Prasarana dan Elemen Dekoratif. 

 

Adapun kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan 

luasan RTHKP publik terbangun adalah keterbatasan lokasi aset (tanah) milik 

pemerintah daerah yang dapat dijadikan Taman/RTHKP. Upaya yang telah 

dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan berkoordinasi dengan BPKAD 

tentang aset tanah yang dapat dikelola/dikembangkan menjadi taman/RTHKP dan 

pengadaan tanah untuk pembangunan RTHKP.  

Dalam hal kinerja dari sisi teknis dapat diuraikan bahwa disamping menjalankan 

fungsi administrasi perkantoran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri 

juga menyelenggarakan fungsi pemeliharaan aset dan fungsi pembangunan 

sebagaimana tugas pokok dan fungsi. Pelaksanaan fungsi administrasi perkantoran 

sudah berjalan dengan baik meskipun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dirasa 

kurang mencukupi.  

 

Sedangkan beberapa  kegiatan teknis yang berhubungan dengan keberhasilan 

pembangunan dapat diijelaskan antara lain : 

1. Meningkatnya jumlah luasan RTHKP berupa taman aktif maupun pasif sebesar 

1,348539 Ha atau 13, 11% dari tahun 2018; 

2. Indeks kualitas air dan udara tergolong baik hal ini menunjukkan kualitas 

udarada air tergolong sehat; 

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolan sampah dengan 

terbentuknya TPST mandiri (TPS 3R); 

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan ramah lingkungan dan 

meningkatnya jumlah sekolah rintiasan adiwiyata; 

 



 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2019 
Dinas Lingkungan  Hidup Kab. Kediri 

33 

 

B. Capaian Kinerja Program Kegiatan 

Capaian Program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana 

lampiran pengukuran kinerja. Sebagian besar output kegiatan telah memenuhi 

target yang ditetapkan.  

 

C. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Anggaran 

Alokasi anggaran belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri Tahun  2019  

sebesar Rp. 37.202.170.000,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus daua juta serratus 

tujuh puluh ribu rupiah). 

Dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan diatas dapat dilihat keberhasilan 

yang dicapai dalam hal realisasi penyerapan anggaran belanja langsung yang 

mencapai Rp.  35.550.171.408.02,- atau mencapai  87,50 %. 

Dengan adanya reformasi birokasi, dimana pencapaian target indikator sasaran 

dilaksanakan dengan anggaran berbasis kinerja, maka efisiensi anggaran harus 

diutamakan. Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran didapatkan 

efisiensi penggunaan sumber daya sebagimana tabel berikut : 

 

 

 

 

Output/Outcome
Realisasi 

Kinerja

Capaian 

Kinerja
 Anggaran  Realisasi Serapan

Cakupan layanan administrasi 

perkantoran
100,00 94,34 1.106.991.400,00      955.469.624,00        86,31%

Cakupan layanan sarana dan prasarana 

aparatur
100,00 100,00 356.080.000,00        333.428.280,00        93,64%

Prosentase peningkatan kinerja aparatur 80,00 100,00 297.660.000,00        289.861.000,00        97,38%

tingkat ketepatan waktu pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
100,00 100,00 7.100.000,00            5.616.000,00            79,10%

Presentase cakupan wilayah layanan 

persampahan
34,62 94,47 11.282.717.000,00    9.785.319.745,00      86,73%

prosentase kepatuhan usaha /kegiatan 

terhadap dokumen LH
45,00 93,75 2.269.224.500,00      2.001.234.833,00      88,19%

prosentase mata air yang terkonservasi 9,00 100,00 3.906.892.000,00      3.104.296.350,00      79,46%

Jumlah (akumulasi) kecamatan  yang 

terpantau kerusakan lahanya akibat 

produksi biomassa

18,00 100,00 175.965.000,00        168.319.500,00        95,66%

Persen lembaga teredukasi pengelolaan 

lingkungan yang mendapatkan 

penghargaan bidang LH

8,52 17,04 590.000.000,00        366.512.058,00        62,12%

Presen penambahan luasan RTHKP 

publik terbangun
13,14 121,67 14.783.284.600,00    13.882.649.548,02    93,91%

Prosentase pelayanan dan pengawasan 

kualitas lingkungan hidup
20,00 100,00 2.426.255.500,00      1.657.464.470,00      68,31%

92,84 37.202.170.000,00    32.550.171.408,02    87,50%
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Dari tabel tersebit di atas didapatkan dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja 

sasaran program/outcome sebesar 92,84%. Sedangkan rata-rata serapan 

anggaran adalah 87,50%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja lebih besar dari 

capaian serapan anggaran sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran 

di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 termasuk 

kategori efisien. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun  2018Dinas Lingkungan Hidup Kab. 

Kediri merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 

anggaran 2018. LKjIP ini disusun Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

 

LKjIP ini memuat informasi kinerja,  yakni hasil pengolahan data capaian kinerja yang 

membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan rencana kinerja yang ada 

sehingga diperoleh gambaran mengenai keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan 

misi organisasi dan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi.  

 

Berdasarkan penetapan sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun  2019, secara 

umum dapat tercapai dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator dari 

masing-masing sasaran. Dengan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri Tahun  

2019 ini, diharapkan dapat memacu pelaksanaan program/kegiatan di masa-masa 

yang akan datang dan juga menjadi bahan evaluasi bagi pengambil keputusan dalam 

rangka terus meningkatkan kinerja organisasi. 

 

 

  

 


