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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan yang Maha Kuasa, atas

selesainya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun 2018.

Penyusunan LKj ini merupakan perwujudan indikator keberhasilan (tolak ukur) dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan berkaitan

dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan serta

menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat pada

umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai

rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran

2018 yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota

Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Dalam penyusunan LKj ini, tanpa pikiran dan sentuhan tangan dari berbagai pihak

mungkin hanya berupa tumpukan kertas yang tidak berarti. Oleh karena itu, diucapkan

terimakasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga

dalam penyusunan Laporan kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli

tahun 2018. “Tidak ada gading yang tak retak”, disadari bahwa LKj ini masih jauh dari

sempurna. Untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan

penyempurnaan LKj Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli pada tahun- tahun

selanjutnya.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat dandapat menjadi bahan

evaluasi dan pengambilan keputusan guna perencanaan kegiatan serta peningkatan

kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kota Gunungsitoli di masa yang akan datang.

Gunungsitoli, 31 Januari 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Gunungsitoli,

YARNIWATI GULO, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19660621 198602 2 001
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup ini mengacu kepada

ketentuanPeraturan PresidenRepublik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentangSistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenteriPendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia No. 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja InstansiPemerintah.

Hambatan utama dalam penyusunan LKj ini adalah belumberjalannya secara

utuh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) khususnya pada

perencanaan kinerja yang terukur,pengumpulan data kinerja, monitoring dan evaluasi

data kinerja. Datakinerja dilaporkan dalam LKj ini dirangkum berdasarkan laporan

dandata dihimpun dari berbagai sumber yang belum mempunyai sistempengumpulan

data kinerja yang memadai. Gambaran tingkat capaiankinerja sasaran melalui

pengukuran indikator-indikator kinerja dirasakanmasih jauh dari kesempurnaan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota

Gunungsitoli Tahun 2018, dari 5 indikator kinerja sasaranstrategis, terdapat 2 target

indikator kinerja sasaran yang sudah mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2018

dan 3 indikator kinerja sasaran yang belum tercapai.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu rangkaian kegiatan

yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk dari

evaluasi semua rangkaian program dan kegiatan yang telah dilakukan.

Kesemuanya harus terangkum dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj). Laporan

Kinerja (LKj) merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas

akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun

dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik untuk mewujudkan

good governance.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan

kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberasilan atau

kegagalan pelaksanaan organisasi.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi

Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota

Gunungsitoli dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari

kebijakan dan program. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja

(LKj) juga didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja yang ada di

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli. Penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) juga dimaksud sebagai media untuk mengkomunikasikan

pencapaian kinerja program lingkungan hidup dalam satu tahun anggaran kepada

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat menjadi masukan

dan umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota

Gunungsitoli pada tahun mendatang.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
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Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 60 Tahun 2016, Dinas

Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli mempunyai tugas membantu Walikota

melaksanakan Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota

Gunungsitoli.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, maka Dinas Lingkungan

Hidup mempunyai fungsi yang diuraikan sesuai dengan susunan/ struktur

organisasi perangkat daerah.

Kepala Dinas Mempunyai tugas : membantu melaksanakan Urusan Pemerintahan

di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Kepala Dinas mempunyai fungsi antara lain :

a. Perumusan kebijakan di bidang penataan dan penaatan PPLH, pengelolaan

sampah, limbah B3 dan peningkatan kepasitas, pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penaatan PPLH, pengelolaan

sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan penaatan PPLH,

pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang

lingkungan hidup.

Rincian tugas :

a) mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan dan

penaatan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas,

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

b) mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;

c) memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

penataan dan penaatan PPLH, pengelolaan smapah, limbah B3 dan

1.2.1. Kepala Dinas
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peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup;

d) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

e) memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

f) mengadakan koordinasi tentang tugas- tugas pembantuan menurut

ketentuan yang berlaku;

g) mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan

pelaksanaan tugas untuk menciptakan sinkronisasi;

h) menghadiri dan atau memimpin rapat/ pertemuan sesuai tugas dan

fungsinya;

i) merumuskan, mengkoordinasikan penyusunan pelaporan, monitoring dan

evaluasi serta mempertanggung-jawabkan tugas kedinasan secara

operasional maupun administrasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

sesuai tugas dan fungsinya;

j) memberi informasi, saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam bidang

penataan dan penaatan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan

peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup;

k) melakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

serta urusan kepegawaian pada dinas.

Sekretaris dinas mempunyai tugas : melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

Dinas.

Sekretaris dinas mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan

Dinas;

b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas;

dan

d. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.

1.2.2. Sekretaris Dinas
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Rincian tugas :

a) Memimpin penyelenggaraan tugas- tugas kesekretariatan dinas;

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas- tugas lingkup dinas;

c) Mengkoordinasikan penyusunan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan

masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkungan hidup;

d) Menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan kebutuhan

sarana dan prasarana perkantoran serta barang dan jasa untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

e) Menyelenggarakan penatausahaan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

f) Menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan administrasi

kepegawaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

g) Menyelenggarakan kegiatan protokoler dan hubungan masyarakat yang

berhubungan dengan tugas- tugas dinas;

h) Menyelenggarakan pengelolaan dan penataan ketatausahaan dan kerasipan

dinas;

i) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

j) Menyelenggarakan koordinasi dalam pengusulan/ penunjukan kuasa

pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan

keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;

k) Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,

peningkatan kinerja dan pengembangan karier bawahan;

l) mengkoordinasikan penyusunan analisa penyelenggaraan tugas dan fungsi

dinas.

Sekretariat terdiri dari : Sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian

program dan keuangan.

Sub bagiam umum dan kepegawaian mempunyai tugas : melaksanakan tugas

ketatausahaan, umum dan kepegawaian.

1.2.3. Sekretariat

3.1.Sub bagian Umum dan Kepegawian
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Rincian tugas :

a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;

b. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;

c. Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;

d. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan

e. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;

f. Mengelola dan inventarisasi barang milik negara yang ada;

g. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LHKASN); dan

h. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Sub bagiam Program dan Keuangan mempunyai tugas : melaksanakan tugas

program dan keuangan.

Rincian tugas :

a. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana program dan

anggaran;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana strategis;

c. menyiapkan bahan penyusunan laporan;

d. mengumpul, mengolah, dan menyajikan data;

e. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja;

f. melaksanakan urusan penatausahaan keuangan;

g. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;

h. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi; dan

i. melaksanakan urusan pelaporan keuangan.

Kepala Bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan

lingkunngan hidup mempunyai tugas : menyiapkan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan

penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

3.2.Sub bagian Program dan Keuangan

1.2.4. Bidang  Penataan dan Penaatan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan hidup
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Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan,

pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum

lingkungan;

b. Pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan,

pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum

lingkungan;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan penaatan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Rincian tugas :

a. Menyelenggarakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

b. Menyelenggarakan penyusunan dokumen RPPLH;

c. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan

RPJM;

d. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

e. Menyelenggarakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup;

f. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis dayadukung dan

daya tampung lingkungan hidup;

g. Menyelenggarakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB

& PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif,pendanaan lingkungan hidup);

h. Menyelenggarakan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan

Ekoregion;

i. Menyelenggarakan penyusunan NSDA dan LH;

j. Menyelenggarakan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

k. Menyelenggarakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

l. Menyelenggarakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan

tentangRPPLH;

m. Menyelenggarakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;

n. Menyelenggarakan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

o. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaanKLHS;
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p. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

q. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi KLHS;

r. Mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/

atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit

LH, Analisis resiko LH);

s. Menyelenggarakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan

UKL/UPL);

t. Menyelenggarakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup

yangtransparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

u. Menyelenggarakan pelaksanaan proses izin lingkungan;

v. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan

pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

w. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak

sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

x. Menyelenggarakan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

y. Menyelenggarakan penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi

pengaduan;

z. Menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan

pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

aa. Menyelenggarakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar

pengadilan maupun melalui pengadilan;

bb. Menyelenggarakan sosialisasi tata cara pengaduan;

cc. Menyelenggarakan pengembangan sistem informasi penerimaan

pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

dd. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan

atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan;

ee. Menyelenggarakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

ff. Menyelenggarakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

gg. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas

Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
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hh. Menyelenggarakan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum

lingkungan;

ii. Menyelenggarakan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan

hukum;

jj. Menyelenggarakan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

kk. Menyelenggarakan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran

lingkungan hidup; dan

ll. menyelenggarakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum

pidana secara terpadu.

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

terdiri dari 3 seksi.

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

menyusun dan pelaksanaan perumusan dan koordinasi perencanaan dan kajian

dampak lingkungan.

Rincian tugas :

a) menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;

b) melaksanakan penyusunan dokumen RPPLH;

c) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalamRPJP

dan RPJM;

d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

e) melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup;

f) melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

g) melaksanakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB &

PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

h) melaksanakan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan

Ekoregion;

i) melaksanakan enyusunan NSDA dan LH;

j) melaksanakan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

k) melaksanakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

l) melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

4.1.Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
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m) melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;

n) melaksanakan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

o) melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

p) melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

q) melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS;

r) melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan,

Audit LH, Analisis resiko LH);

s) melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL

danUKL/UPL);

t) melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang

transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan

u) melaksanakan proses izin lingkungan.

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas :

menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengaduan dan penyelesaian

sengketa lingkungan.

Rincian tugas :

a) Melaksanakan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan

dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

b) Melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan

yang tidak sesuai dengan izin Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

c) Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

d) Melaksanakan penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi

pengaduan;

e) Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak

lanjut pengaduan;

f) menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui

pengadilan;

g) melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan; dan

4.2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
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h) mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas

usaha atau kegiatanyang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan

pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas : menyusun perumusan

kebijakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Rincian tugas :

a) Melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau

kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;

b) Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

c) Melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

d) Membina dan mengawasi petugas pengawas lingkungan hidup daerah;

e) Membentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;

f) Membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;

g) Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

h) Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, dan

i) menangani barang bukti dan menangani hukum pidana secara terpadu.

Kepala bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas

mempunyai tugas: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan peningkatan

kapasitas lingkungan hidup.

Uraian fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan sampah, limbah bahan

berbahaya beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

4.3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

1.2.5. Bidang  Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan
Peningkatan Kapasitas
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b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya

beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah

bahan berbahaya beracun (B3) dan peningkatan kapasitas.

Rincian tugas :

a) Menyelenggarakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat

kabupaten/kota;

b) Menyelenggarakan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis

sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

c) Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengurangan sampah;

d) Menyelenggarakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada

produsen/industri;

e) Menyelenggarakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan

kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

f) Menyelenggarakan pembinaan pendaur ulangan sampah;

g) Menyelenggarakan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

h) Menyelenggarakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk

dan kemasan produk;

i) Menyelenggarakan perumusan kebijakan penanganan sampah di

kabupaten/kota;

j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemilahan, pengumpulan, dan

pengangkutan sampah;

k) Menyelenggarakan penyediaan sarpras penanganan sampah;

l) Menyelenggarakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan

sampah;

m) Menyelenggarakan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

n) Menyelenggarakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan

sistem pembuangan open dumping;

o) Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat

pengelolaan sampah;

p) Menyelenggarakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan

pemrosesan akhir sampah;
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q) Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan

kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan

pengelolaan sampah;

r) Menyelenggarakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan

sampah;

s) Menyelenggarakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan

oleh swasta;

t) Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah,

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan

oleh swasta;

u) Menyelenggarakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan

kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan

usaha);

v) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

w) merumuskan penyusunan kebijakan perizinanpenyimpanan sementara

limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam

satu daerah Kabupaten/Kota;

x) Menyelenggarakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu

daerah Kabupaten/Kota;

y) Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan

sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

z) Menyelenggarakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan

pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan

pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

aa) Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3

bb) Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3

menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah

Kabupaten/ Kota;

cc) Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan

dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

dd) Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
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ee) Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

ff) Menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

gg) Menyelenggarakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan

pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

hh) menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

ii) menyelenggarakan pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;

jj) menyelenggarakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum

adat;

kk) menyelenggarakan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungandan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

ll) menyelenggarakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

mm) menyelenggarakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,

pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait PPLH;

nn) menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

oo) menyelenggarakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan

kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

pp) menyelenggarakan penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan

peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

terkait PPLH;

qq) menyelenggarakan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
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rr) menyelenggarakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;

ss) menyelenggarakan pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

tt) menyelenggarakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

uu) menyelenggarakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat

peduli LH;

vv) menyelenggarakan pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan

penyuluhan;

ww) menyelenggarakan pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan

penyuluhan;

xx) menyelenggarakan pengembangan jenis penghargaan LH;

yy) menyelenggarakan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan

LH;

zz) menyelenggarakan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

aaa) menyelenggarakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

dan

bbb) Menyelenggarakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat

provinsi dan nasional.

Bidang Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan Peningkatan kapasitas Lingkungan

Hidup terdiri dari 3 seksi.

Seksi Pengelolaan sampah mempunyai tugas : penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

Rincian tugas :

a) melaksanakan penyusunanan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;

b) melaksanakan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis

sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

c) melaksanakan perumusan kebijakan pengurangan sampah;

d) melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada

produsen/industri;

e) melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan

yang mampu diurai oleh proses alam

f) melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;

g) Menyelenggarakan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

5.1. Seksi Pengelolaan Sampah
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h) melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan

kemasan produk;

i) melaksanakan perumusan kebijakan penanganan sampah di

kabupaten/kota;

j) melaksanakan dan melaksanakan pemilahan, pengumpulan, dan

pengangkutan sampah;

k) melaksanakan penyediaan sarpras penanganan sampah;

l) melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

m) melaksanakan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

n) melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan

sistem pembuangan open dumping;

o) melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat

pengelolaan sampah;

p) melaksanakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan

akhir sampah;

q) melaksanakan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain dan

kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan

pengelolaan sampah;

r) mengembangkan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan

sampah;

s) melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan

oleh swasta;

t) melaksanakan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

u) melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan

v) melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) mempunyai tugas :

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah bahan

berbahaya beracun (B3).

5.2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
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Rincian tugas :

a) merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara

limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam

satu daerah Kabupaten/Kota;

b) Menyelenggarakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu

daerah Kabupaten/Kota;

c) Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan

sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

d) Menyelenggarakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan

pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan

pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

e) Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3

f) Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3

menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah

Kabupaten/ Kota;

g) Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan

dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

h) Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan

i) menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas : penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Rincian tugas :

a) Menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b) Menyelenggarakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan

pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

5.3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
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c) menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

d) menyelenggarakan pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;

e) menyelenggarakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum

adat;

f) menyelenggarakan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

g) menyelenggarakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

h) menyelenggarakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,

pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait PPLH;

i) menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

j) menyelenggarakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan

kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

k) menyelenggarakan penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan

peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

terkait PPLH;

l) menyelenggarakan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;

m) menyelenggarakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;

n) menyelenggarakan pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

o) menyelenggarakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

p) menyelenggarakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat

peduli LH;

q) menyelenggarakan pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan

penyuluhan;

r) menyelenggarakan pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan

penyuluhan;

s) menyelenggarakan pengembangan jenis penghargaan LH;
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t) menyelenggarakan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan

LH;

u) menyelenggarakan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

v) menyelenggarakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

dan

w) menyelenggarakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat

provinsi dan nasional.

Bidang  Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas : menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan  di bidang

pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan

hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup mempunyai

fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran

lingkungan hidup;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan

hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan

lingkungan hidup; dan

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran

lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan

pemeliharaan lingkungan hidup.

Rincian tugas :

a. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan

non institusi;

b. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta

pesisir dan laut;

c. Menyelenggarakan penentuan baku mutu lingkungan;

d. Menyelenggarakan pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian

informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan

non institusi;

1.2.6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
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e. Menyelenggarakan pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,

remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non

institusi;

f. Menyelenggarakan penentuan baku mutu sumber pencemar;

g. Menyelenggarakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak

dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan

hidup kepada masyarakat;

h. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber

pencemar institusi dan non institusi;

i. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar

institusi dan non institusi;

j. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil

evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

k. Menyelenggarakan penyediaan sarpras pemantauan lingkungan

(laboratorium lingkungan);

l. Menyelenggarakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

m. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

n. Menyelenggarakan pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;

o. Menyelenggarakan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi,

rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;

p. Menyelenggarakan pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

q. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

r. Menyelenggarakan pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya

alam;

s. Menyelenggarakan pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

t. Menyelenggarakan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan

iklim;

u. Menyelenggarakan pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan

profilemisi GRK;

v. Menyelenggarakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

w. Menyelenggarakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,

pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman

hayati;



Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Lingkungan Hidup 20
Kota Gunungsitoli Tahun 2018

x. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi

keanekaragaman hayati;

y. Menyelenggarakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan

keanekaragaman hayati; dan

z. Menyelenggarakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan

database keanekaragaman hayati.

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari 3

(tiga) seksi.

Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas : penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian

pencemaran lingkungan hidup.

Rincian tugas :

a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

b. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;

c. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;

d. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non

institusi;

e. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi

dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

f. melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;

g. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan

pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

kepada masyarakat;

h. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber

pencemar institusi dan non institusi;

i. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non

institusi;

j. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber

pencemar institusi dan non institusi; dan

6.1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
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k. Memfasilitasi penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium

lingkungan).

Seksi pengendalian kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas : Penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Kerusakan lingkungan

hidup.

Rincian tugas :

a. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;

b. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;

c. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta

penghentian) kerusakan lingkungan; dan

d. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi)

kerusakan lingkungan.

Seksi pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai tugas : penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup.

Rincian tugas :

a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;

b. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;

c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

d. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;

e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

f. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

g. melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati;

h. menyusun kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan

berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

i. Memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

j. memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman

hayati; dan

k. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database

keanekaragaman hayati.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

6.2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

6.3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup



Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Lingkungan Hidup 22
Kota Gunungsitoli Tahun 2018

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah :

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi perangkat daerah untuk

meningkatkan kinerjanya.

1.4 VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

Mengacu kepada Visi dan Misi Walikota Gunungsitoli sebagaimana tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli

2016- 2021 dan memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan

hidup untuk masa yang akan datang, Dinas Lingkungan Hidup telah merumuskan dan

menetapkan visi dan misi untuk mendukung visi- misi Walikota Gunungsitoli 2016- 2021.

Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah “TERWUJUDNYA GUNUNGSITOLI YANG NYAMAN DAN

RAMAH LINGKUNGAN”.

Pengertian makna kata yang terkandung dalam visi dijelaskan sebagai berikut :

1. Nyaman adalah Suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan

baik melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat

memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman

adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti

tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali

serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap

berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

2. Ramah Lingkungan adalah Perilaku gaya hidup yang menjalani kehidupan

secara konsisten terhadap keseimbangan alam dan menghargai hubungan

simbiosis antara manusia dengan ekologi dan siklus alam. Pemenuhan

kebutuhan ekologi, sosial, dan ekonomi  dilakukan tanpa mengorbankan faktor-faktor

bagi  keberlanjutan kehidupan untuk generasi mendatang dan secara aktif

berperan serta melestarikan lingkungan.

Untuk memujudkan Visi tersebut, maka telah ditetapkan misi Dinas Lingkungan

Hidup Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

“Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan”.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pembangunan lingkungan hidup adalah bagian dari pembangunan

daerah yang bertujuan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup yang

dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu

pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa

mengurangi potensi pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Proses

pembangunan tersebut akan dapat menimbulkan pengaruh atau dampak

terhadap lingkungan hidup baik menyangkut salah satu atau seluruh komponen

lingkungan yang pada akhirnya akan mengganggu fungsi dasar ekosistem yang

menjadi penunjang kehidupan. Oleh karena itu pembangunan harus dilaksanakan

dengan kebijaksanaan untuk dapat menerapkan prinsip pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Gunungsitoli 2016- 2021, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota

Gunungsitoli juga telah menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstra) 2016-

2021 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Gunungsitoli

2016- 2021 dalam bidang Lingkungan Hidup.

Dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli

tahun 2016- 2021 telah tertuang Visi dan Misi, tujuan, Indikator tujuan, sasaran

stategis, indikator sasaran, indikator kinerja, kebijakan dan program yang

merupakan proses yang berjalan berurutan, dan membentuk suatu benang merah

tugas bidang urusan lingkungan hidup.

Berikut adalah gambaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas

Lingkungan Hidup.

MISI 3 TUJUAN 3 INDIKATOR
TUJUAN

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
SASARAN

2017
2021

Membangun
Infrastruktur Wilayah
Serta Pemanfaatan
Ruang yang
Berwawasan
Lingkungan

Mewujudkan
penyediaan
infrastruktur
dan
prasarana
wilayah

Cakupan
penataan
kawasan
perkotaan

Meningkatnya
pengendalian

1. lingkungan
hidup

Cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
dokumen
lingkungan

65%
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yang berkualitas
dan merata

VISI : “TERWUJUDNYA GUNUNGSITOLI YANG NYAMAN DAN RAMAH LINGKUNGAN”

MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN

SASARAN INDIKATOR
SASARAN

2017
-

2021

Meningkatkan
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup dengan
prinsip-prinsip
pembangunan
berkelanjutan

Peningkatan
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup

Tingkat
Pencemaran
Lingkungan

Menurunnya
beban
pencemaran dan
pemenuhan baku
mutu lingkungan

Pencemaran
status mutu air

44%

Meningkatnya
kinerja
pengelolaan
sampah

Persentase
volume sampah
yang tertangani

65,0

4%

Terlaksananya
pengawasan dan
pengendalian
pengelolaan
lingkungan hidup

Cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
dokumen
lingkungan

65%

Penegakan
hukum
lingkungan

80%

Meningkatnya
kesadaran dan
peran aktif
masyarakat

Jumlah Sekolah
berbudaya
lingkungan

15

Sekol

ah

No Sasaran
Indikator Kinerja

Sasaran
Strategis

Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Menurunnya
beban
pencemaran
dan pemenuhan
baku mutu
lingkungan

Pencemaran
status mutu air

24% 28% 32% 36% 40% 44%

2. Meningkatnya
kinerja
pengelolaan
sampah

Persentase
volume sampah
yang tertangani

38,8% 41,73% 50,58% 57% 56,53% 65,04%

3. Terlaksananya
pengawasan
dan
pengendalian
pengelolaan
lingkungan
hidup

a. Cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
dokumen
lingkungan

40% 45% 50% 55% 60% 65%

b. Penegakan
hukum
lingkungan

50% 56% 62% 68% 74% 80%

4. Meningkatnya
kesadaran dan

Jumlah Sekolah
berbudaya

5
sekolah

7
Sekolah

9
Sekolah

12
Sekolah

12
Sekolah

15
Sekolah
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No Indikator Kinerja Sasaran
Strategis Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran

1. Pencemaran status mutu air
x 100

2. Persentase volume sampah yang
tertangani

x 100

3. Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan dokumen lingkungan x 100

4. Penegakan hukum lingkungan x 100
5. Jumlah Sekolah berbudaya

lingkungan
Jumlah sekolah Adiwiyata

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja

utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core

business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil

diidentifikasi dengan memperhatikan proses organisasi dan kriteria indikator

kinerja yang baik. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II

sekurang- kurangnya adalah indikator keluaran (output) untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis.

Adapun indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup yang telah

ditetapkan adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan
(Formulasi Perhitungan)

1. Menurunnya beban
pencemaran dan
pemenuhan baku
mutu lingkungan

Pencemaran
status mutu air x 100

2. Meningkatnya
kinerja pengelolaan
sampah

Persentase
volume sampah
yang tertangani

x 100

3. Terlaksananya
peningkatan
pengawasan dan
pengendalian
pengelolaan
lingkungan hidup

Cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
dokumen
lingkungan

x 100

Penegakan hukum
lingkungan

x100

4. Meningkatnya Jumlah Sekolah

peran aktif
masyarakat

lingkungan

ℎ ℎ ℎ ℎℎ ℎ ℎ
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kesadaran dan
peran aktif
masyarakat

berbudaya
lingkungan

Jumlah sekolah adiwiyata

2.3 PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perjanjian kinerja merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli tahun 2018 disusun

berdasarkan Peraturan Menteri 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 target sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas

Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli tahun 2018 yang diuraikan pada lampiran sub

bab ini.
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2.4 CASCADING PERANGKAT DAERAH

Cascading merupakan penjabaran kinerja dan indikator kinerja ke dalam kinerja

yang lebih terperinci atau kondisi- kondisi yang mempengaruhinya, dengan

menggunakan kerangka logis. Cascading digunakan untuk merumuskan kinerja

apa yang harus ditagih di tingkat bawahnya atau merumuskan kegiatan apa yang

harus dilakukan dan mengacu kepada program/ kegiatan yang telah ditetapkan.

Cascading perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup tahun merupakan

gambaran dari pohon kinerja dan atau penjabaran kinerja dan indikator kinerja

perangkat daerah mulai dari kepala perangkat daerah, kepala bidang, kepala seksi

atau sub bagian hingga kepada staf/ pelaksana sesuai uraian tugas dan fungsi

masing- masing untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Cascading Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran berikut

ini.
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Membangun Infrastruktur Wilayah Serta Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan

Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata
penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas

dan merata
Cakupan Pengendalian dan pengawasan terhadap lingkungan

hidup

Peningkatan kualitas
lingkungan

Peningkatan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan

Terwujudnya
penurunan beban
pencemaran dan
pemenuhan baku
mutu lingkungan

Pencemaran
status mutu air

1. Persentase penanganan
sampah

2.Rasio tempat
pembuangan sampah

(TPS) per satuan
penduduk

Terlaksananya
pengelolaan
sampah

Terlaksananya
peningkatan
pengawasan dan
pengendalian
pengelolaan
lingkungan hidup

1. Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan
dokumen lingkungan

2. Penegakan hukum
lingkunganhukum
lingkungan

1. Terwujudnyapeningkatankesa
darandanperanaktifmasyaraka
t

2. Terlaksananyaperlindunganda
nkonservasi SDA

Peningkatan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan

Program Pengendalian
Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan
Hidup

Rasiopeningkatank
ualitaslingkungan

Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Peningkatankinerjapengel
olaanpersampahan

Program pengendalian
pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

1 Rasiopeningkatankualitasling
kungan

Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya

Alam

2 Rasiopeningkatankualita
slingkungan

Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi SDA dan Lingkungan

Hidup

3 Rasiopeningkatankualitaslingkunga
nPemantauan

Kualitas
Lingkungan

SASARAN/
INDIKATOR
KEGIATAN

PROSES

a. PengelolaanpersampahankotaGunungsitoli
b. PelaksanaanJumatBersih di Kota Gunungsitoli
c. Pengadaanalat-

alatkebersihanPetugaskebersihan Kota
Gunungsitoli

d. Pengadaansaranadan/
atauprasaranaPengelolaanPersampahan Kota
Gunungsitoli.

e. PengadaanKendaraanRodaenamPengangkut
anSampah

f. PemeliharaantempatpemrosesanakhirSampa
h Kota Gunungsitoli

g. PemeliharaanrutinKendaraandinas/
operasional

SASARAN/ INDIKATOR KEGIATAN

PROSES

Pengendalian
dan Pengawasan

Implementasi
Dokumen

Lingkungan

SASARAN/
INDIKATOR
KEGIATAN

PROSES

a. Gerakanpedulili
ngkungan

b. Pembinaandan
penilaianAdiwiy
ata

SASARAN/
INDIKATOR
KEGIATAN

PROSES

Informasi Kinerja
Pengelolaan

Lingkungan Hidup
Daerah (IKPLHD)

SASARAN/ NDIKATOR
KEGIATAN

PROSES
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Membangun Infrastruktur Wilayah Serta Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan

Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata
penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas

dan merata
Cakupan Pengendalian dan pengawasan terhadap lingkungan

hidup

Peningkatan kualitas
lingkungan

Peningkatan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan

Terwujudnya
penurunan beban
pencemaran dan
pemenuhan baku
mutu lingkungan

Pencemaran
status mutu air

1. Persentase penanganan
sampah

2.Rasio tempat
pembuangan sampah

(TPS) per satuan
penduduk

Terlaksananya
pengelolaan
sampah

Terlaksananya
peningkatan
pengawasan dan
pengendalian
pengelolaan
lingkungan hidup

1. Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan
dokumen lingkungan

2. Penegakan hukum
lingkunganhukum
lingkungan

1. Terwujudnyapeningkatankesa
darandanperanaktifmasyaraka
t

2. Terlaksananyaperlindunganda
nkonservasi SDA

Peningkatan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan

Program Pengendalian
Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan
Hidup

Rasiopeningkatank
ualitaslingkungan

Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Peningkatankinerjapengel
olaanpersampahan

Program pengendalian
pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

1 Rasiopeningkatankualitasling
kungan

Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya

Alam

2 Rasiopeningkatankualita
slingkungan

Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi SDA dan Lingkungan

Hidup

3 Rasiopeningkatankualitaslingkunga
nPemantauan

Kualitas
Lingkungan

SASARAN/
INDIKATOR
KEGIATAN

PROSES

a. PengelolaanpersampahankotaGunungsitoli
b. PelaksanaanJumatBersih di Kota Gunungsitoli
c. Pengadaanalat-

alatkebersihanPetugaskebersihan Kota
Gunungsitoli

d. Pengadaansaranadan/
atauprasaranaPengelolaanPersampahan Kota
Gunungsitoli.

e. PengadaanKendaraanRodaenamPengangkut
anSampah

f. PemeliharaantempatpemrosesanakhirSampa
h Kota Gunungsitoli

g. PemeliharaanrutinKendaraandinas/
operasional

SASARAN/ INDIKATOR KEGIATAN

PROSES

Pengendalian
dan Pengawasan

Implementasi
Dokumen

Lingkungan

SASARAN/
INDIKATOR
KEGIATAN

PROSES

a. Gerakanpedulili
ngkungan

b. Pembinaandan
penilaianAdiwiy
ata

SASARAN/
INDIKATOR
KEGIATAN

PROSES

Informasi Kinerja
Pengelolaan

Lingkungan Hidup
Daerah (IKPLHD)

SASARAN/ NDIKATOR
KEGIATAN

PROSES
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Membangun Infrastruktur Wilayah Serta Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan

Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata
penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas

dan merata
Cakupan Pengendalian dan pengawasan terhadap lingkungan

hidup

Peningkatan kualitas
lingkungan

Peningkatan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan

Terwujudnya
penurunan beban
pencemaran dan
pemenuhan baku
mutu lingkungan

Pencemaran
status mutu air

1. Persentase penanganan
sampah

2.Rasio tempat
pembuangan sampah

(TPS) per satuan
penduduk

Terlaksananya
pengelolaan
sampah
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pengawasan dan
pengendalian
pengelolaan
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1. Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan
dokumen lingkungan

2. Penegakan hukum
lingkunganhukum
lingkungan

1. Terwujudnyapeningkatankesa
darandanperanaktifmasyaraka
t

2. Terlaksananyaperlindunganda
nkonservasi SDA

Peningkatan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan

Program Pengendalian
Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan
Hidup

Rasiopeningkatank
ualitaslingkungan

Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Peningkatankinerjapengel
olaanpersampahan

Program pengendalian
pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

1 Rasiopeningkatankualitasling
kungan

Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya

Alam

2 Rasiopeningkatankualita
slingkungan

Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi SDA dan Lingkungan

Hidup

3 Rasiopeningkatankualitaslingkunga
nPemantauan

Kualitas
Lingkungan

SASARAN/
INDIKATOR
KEGIATAN

PROSES

a. PengelolaanpersampahankotaGunungsitoli
b. PelaksanaanJumatBersih di Kota Gunungsitoli
c. Pengadaanalat-

alatkebersihanPetugaskebersihan Kota
Gunungsitoli

d. Pengadaansaranadan/
atauprasaranaPengelolaanPersampahan Kota
Gunungsitoli.

e. PengadaanKendaraanRodaenamPengangkut
anSampah

f. PemeliharaantempatpemrosesanakhirSampa
h Kota Gunungsitoli

g. PemeliharaanrutinKendaraandinas/
operasional

SASARAN/ INDIKATOR KEGIATAN

PROSES

Pengendalian
dan Pengawasan

Implementasi
Dokumen

Lingkungan

SASARAN/
INDIKATOR
KEGIATAN

PROSES

a. Gerakanpedulili
ngkungan

b. Pembinaandan
penilaianAdiwiy
ata

SASARAN/
INDIKATOR
KEGIATAN

PROSES

Informasi Kinerja
Pengelolaan

Lingkungan Hidup
Daerah (IKPLHD)

SASARAN/ NDIKATOR
KEGIATAN

PROSES
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2.5 RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH

Dalam perencanaan setiap program/ kegiatan perlu menetapkan aturan- aturan

yang jelas sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang

telah direncanakan. Rencana aksi dapat membantu menentukan langkah- langkah

penting mulai dari perencanaan sampai ke aksi. Dalam menyusun rencana aksi,

hal- hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

Tujuan : menguraikan secara jelas dan transparan yang ingin dicapai oleh seluruh

pemangku kepentingan dan merujuk kepada setiap tujuan yang ingin dicapai.

Aksi : menguraikan tindakan- tindakan yang akan dilaksanakan, mengisi dan

memperhatikan pernyataan- pernyataan yang kemudian menerjemahkannya ke

dalam bentuk kegiatan.

Realisasi dari rencana aksi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018lebih rinci

tergambarkan sebagaimana dijelaskan pada Bab III pada Laporan Kinerja (LKj)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli tahun 2018.

Berikut ini adalah matriks rencana aksi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018.
SASARAN KEGIATAN

REAL
ISASI

URAIAN INDIKATOR
KINERJA

TARGET PROGRAM URAIAN INDIKATOR
KINERJA
(OUTPUT)

SAT
UAN

TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningk
atnya
Pengend
alian
Lingkung
an Hidup

Meningkatny
a Kualitas
lingkungan
Hidup

TW 1 : 8,75 a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

b.Program
Pengendalia
n
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan
Hidup

c. Program
Perlindunga
n dan
Konservasi
Sumber
Daya Alam

a. Monitoring/Survei/Pen
dataan/Pengawasan/E
valuasi/Rapat
Koordinasi dan
konsultasi di Dalam
Daerah

b. Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah

c. Pemantauan Kualitas
Lingkungan

d. Gerakan Peduli
Lingkungan

e. Pembinaan dan
Penilaian Adiwiyata

f. Pengadaan dan
Penanaman Tanaman,
Vegetasi, Pohon

Rasio
Peningkata
n Kualitas
lingkungan
hidup

Pers
en

TW 1 :
7,5

TW 1
: 7,5

TW 2 : 8,75 TW 2 :
7,5

TW 2
: 7,5

TW 3 : 8,75 TW 3 :
7,5

TW 3
: 7,5

TW 4 : 8,75 TW 4 :
7,5

TW 4
: 7,5

a. Tersedia
nya
instrume
n
Pengend
alian
Lingkung
an Hidup

TW 1 : 1 dok a.Program
Pengendalia
n
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan
Hidup

b.Program
Perlindunga
n dan
Konservasi
Sumber

a. Pengendalian dan
Pengawasan
Implementasi
Dokumen Lingkungan

b. Informasi Kinerja
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah

Terciptany
a ketaatan
pemrakars
a usaha
dan/ atau
kegiatan
terhadap
dokumen
lingkungan

Dok
ume
n

TW 1 : 1
dok

TW 1
: 0

TW 2 : TW 2 : ... TW 2
: .0

TW 3 : TW 3 : ... TW 3
: 0

TW 4 : TW 4 : ... TW 4
: 1
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Daya Alam

b. Meningk
atnya
daya
saing
kelemba
gaan
pengend
alian
lingkung
an hidup

TW 1 : 8,75 Program
Pengendalian
Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
Hidup

Pengendalian dan
Pengawasan Implementasi
Dokumen Lingkungan

Terciptany
a ketaatan
pemrakars
a usaha
dan/ atau
kegiatan
terhadap
dokumen
lingkungan

Pers
en

TW 1 :
7,5

TW 1
: 7,5

TW 2 : 8,75 TW 2 :
7,5

TW 2
: 7,5

TW 3 : 8,75 TW 3 :
7,5

TW 3
: 7,5

TW 4 : 8,75 TW 4 :
7,5

TW 4
: 7,5

Meningk
atnya
Kualitas
sarana
dan
Prasaran
a
Kawasan
Pemuki
man

a. Meningka
tnya
pengelola
an sistim
persamp
ahan

TW 1 : 13.89 a.Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

b.Program
Pengemban
gan Kinerja
Pengelolaan
persampaha
n

a. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran UPTD
Pengelolaan
Persampahan Kota
Gunungsitoli

b. Pengelolaan
Persampahan Kota
Gunungsitoli

c. Pemeliharaan rutin
kendaraan dinas/
operasional

d. Pengadaan Alat-alat
Kebersihan dan
Peralatan/Bahan
Pendukung Operasional
Petugas Kebersihan

e. Pengadaan
Sarana/Prasarana
Pengelolaan
Persampahan

f. Pengadaan Pakaian
Kerja Petugas Pengelola
Persampahan dan
Kelengkapannya

g. Penyediaan Layanan
Kesehatan Petugas
Pengelola Persampahan

h. Operasional dan
Pengelolaan TPA
Sampah

Rasio
peningkata
n
pengelolaa
n sampah

Pers
en

TW 1 :
12

TW 1
: 12

TW 2 : 13.89 TW 2 :
12

TW 2
: 12

TW 3 : 13.89 TW 3 :
12

TW 3
: 12

TW 4 : 13.89 TW 4 :
12

TW 4
: 12

b. Meningka
tnya
kapasitas
kelembag
aan
sistim
pengelola
an
persamp
ahan

TW 1 : 8,75 TW 1 :
7,5

TW 1
: 7,5

TW 2 : 8,75 TW 2 :
7,5

TW 2
: 7,5

TW 3 : 8,75 TW 3 :
7,5

TW 3
: 7,5

TW 4 : 8,75 TW 4 :
7,5

TW 4
: 7,5
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau unit

organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangkapencapaian tujuan yang telah

ditetapan melalui media pertanggungjawabandan berupa laporan akuntabilitas yang

disusun secara periodik. SistemAKIP (Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan) ini

juga mendorongInstansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan danpembangunan secara baik dan benar (good governance) yang

berdasarkanpada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan

yangtransparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat

sehinggaterpeliharanya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilaikeberhasilan dan

kegagalanpelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dantujuan yang telah ditetapkan

dalamrangka mewujudkan visi dan misi instansipemerintah.Dalam

penyelenggaraanpemerintahan akuntabilitas dituntut di semuatahap mulai dari

penyusunan program kegiatan dalam pelayanan publik,pembiayaan, pelaksanaan, dan

evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya.Untuk menciptakan tata pemerintahan yang

akuntabel, secara substansipenyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada

sistem dan prosedurtertentu, memenuhi ketentuan perundang-undangan, dapat diterima

secarapolitis, berdasarkan pada metode dan teknik tertentu maupun nilai-nilai

etikatertentu serta dapat menerima konsekuensi bila keputusan yang diambil tidaktepat.

3.1 CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 diperoleh berdasarkan

hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kota Gunungsitoli dari hasil kegiatan yang telah dicapai dan dilaksanakan oleh

masing- masing bidang yang meliputi :

1. Bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;

2. Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas

lingkungan hidup

3. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
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Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan

atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi

pemerintah. Sealin itu, pengukuran kinerja juga digunakan sebagai upaya

pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis

dapat dipergunakan untuk melihat performance masing- masing bidang yang ada

untuk mengendalikan fungsi- fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah

(akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator- indikator yang dipergunakan sebagai

dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan

terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif  maupun secara

kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018

secara makro dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Capaian IndikatorKinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018

No Indikator Kinerja Satuan Target
2018

(dalam %)

Capaian 2018
(dalam %)

Keterangan

1. Pencemaran status mutu
air

% 32 20,73 Tidak
tercapai

2. Cakupan Pengawasan
terhadap pengawasan
dokumen lingkungan

% 50 52,08
Tercapai
(melebihi

target)
3. Penegakan Hukum

lingkungan % 62 100 Tercapai
(melebihi

target)
4. Persentase penanganan

sampah % 50,58 42,08 Tidak
tercapai

5. Jumlah sekolah berbudaya
lingkungan

Sekolah 9 6 Tidak
tercapai

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

Analisis capaian kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup disesuaikan

dengan pengukuran capaian kinerja masing-masing sasaran yang diuraikan

menurutindikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan,
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permasalahandansolusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di

masa yang akandatang.

1. Sasaran ke 1 : Menurunnya beban pencemaran dan pemenuhan baku mutu

lingkungan

Pencapaian sasaran pertama ini melalui pengukuran 1 (satu)

indikatorsasaran/ kinerja seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Pencapaian sasaran
Menurunnya beban pencemaran dan pemenuhan baku mutu lingkungan

No Indikator Kinerja Satuan Target 2018
(dalam %)

Capaian 2018
(dalam %)

Keterangan

1. Pencemaran status mutu
air

Persen 32 20,73 Tidak
tercapai

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup

Pencemaran status mutu air

Pencemaran status mutu air menggambarkan tingkat kondisi mutu air yang

menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam

kurun waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau

kelas air yang ditetapkan. Sehingga persentase capaian untuk indikator

kinerja pada poin ini diperoleh dari jumlah kawasan pemukiman atau industri

dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya terhadap jumlah kawasan

pemukiman atau industri dan sumber mata air dikalikan 100%. Di Kota

Gunungsitoli pada tahun 2018 jumlah kawasan pemukiman atau industri dan

sumber mata air yang  telah dipantau mutu airnya sebanyak 17 titik dan

jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air yang ada di

Kota Gunungsitoli sebanyak 82.

Dari data diatas menggambarkan bahwa indikator kinerja belum

memenuhi target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Tidak adanya sarana prasarana dhi. Alat laboratorium pengujian kualitas

air di Dinas Lingkungan Hidup sehingga harus bekerjasama dengan pihak

lain (pihak ketiga) untuk melaksanakan pengujian dan analisa.

2. Bekerjasama dengan pihak ketiga tentu membutuhkan dana yang cukup

untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dalam mencapai target yang

ditentukan setiap tahun. Namun, karena keterbatasan pagu dana untuk
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Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun maka capaian target indikator

kinerja yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dicapai.

Mencermati hal diatas untuk mewujudkan capaian indikator kinerja

pencemaran status mutu air ini setiap tahunnya/ secara berkala harus

dilakukan pengujian dan analisa, sangat baik disediakan dana untuk

pengadaan alat- alat laboratorium dan /atau pagu yang memadai untuk

dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

2. Sasaran ke- 2 : Meningkatnya Kinerja pengelolaan persampahan

Pencapaian sasaran kedua ini melalui pengukuran 1 (dua)

indikatorsasaran/ kinerja seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran
Meningkatnya KinerjaPengelolaan Persampahan

No Indikator Kinerja Satuan Target 2018
(dalam %)

Capaian 2018
(dalam %)

Keterangan

1. Persentase Penanganan
sampah Persen 50,58 42,08 Tidak

tercapai
Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup

Capaian terhadapindikator kinerja diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Penanganan Sampah

Dalam mencapai indikator kinerja penanganan sampah beberapa upaya telah

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli melalui program

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan berbagai kegiatan

yang dilakukan antara lain melalui gerakan jumat bersih, pengelolaan

persampahan Kota Gunungsitoli, pengadaan sarana dan/atau prasarana

pengelolaan persampahan berupa kendaraan pengangkutan sampah,

pengadaan alat-alat kebersihan petugas kebersihan. Volume sampah yang

ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2018 adalah 57.431

m3/tahun dari volume sampah yang diproduksi/ dihasilkan oleh penduduk

sebesar 136.474 m3/tahun. Dari data tersebut persentase penanganan

sampah di Kota Gunungsitoli selama tahun 2018 adalah sebesar 42,08 % dari

target sebesar 50,58%.
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Tabel 3.4 Data rata- rata sampah di Kota Gunungsitoli

No Nama
Kecamatan

Jumlah
Penduduk

(jiwa)

Timbulan
sampah/

Orang
(m3)

Timbulan
sampah
per hari

(m3)

Timbulan
per tahun

(m3)

Sampah
yang

diangku
t

Perse
ntase

(%)

Rata- rata
Sampah

yang
diangkut/
hari (m3)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Gunungsitoli
Idanoi 25.087 0,0027 67,73 24.723 816 3,30

2,24

2 Gunungsitoli
Selatan 15.153 0,0027 40,91 14.933 4.123 27,61

11,30

3 Gunungsitoli
Barat 8.702 0,0027 23,50 8.576 2.186 25,49

5,99

4 Gunungsitoli 62.399 0,0027 168,48 61.494 48.507 78,88 132,90

5 Gunungsitoli
Utara 19.013 0,0027 51,34 18.737 1.799 9,60

4,93

6 Gunungsitoli
Alo’oa 8.128 0,0027 21,95 8.010 - 0

0

Total 138.482 0,0162 373,90 136.474 57.431 42,08 157,35

Dari data diatas, Indikator kinerja pada poin ini belum tercapai

disebabkan beberapa faktor antara lain :

a. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terutama

armada pengangkutan sampah yang ada tidak mencukupi untuk melayani

pengangkutan sampah di seluruh wilayah kecamatan di Kota Gunungsitoli.

b. Semakin bertambahnya volume sampah yang dihasilkan karena

banyaknya masyarakat yang migrasi ke Kota Gunungsitoli ditambah

dengan banyaknya pengunjung yang berwisata ke Kota Gunungsitoli.

c. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan

lingkungan sekitar dan pengelolaan sampah yang merupakan

tanggungjawab setiap perorangan maupun pribadi itu sendiri.

Meskipun indikator kinerja persentase penanganan sampah ini tidak

tercapai sesuai target, namun masalah sampah/ timbulan sampah di

tempat- tempat publik dilakukan secara maksimal oleh Dinas Lingkungan

Hidup dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder secara partisipatif.

Dari sisi kebersihan di Kota Gunungsitoli mengalami perubahan selama

tahun 2018.

3. Sasaran ke- 3 : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengelolaan

lingkungan hidup

Pencapaian sasaran ketiga ini melalui pengukuran 2 (dua) indikatorsasaran/

kinerja seperti pada tabel berikut.
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Tabel 3.5 Pencapaian sasaran
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup

No Indikator Kinerja Satuan Target 2018
(dalam %)

Capaian 2018
(dalam %)

Keterangan

1. Cakupan pengawasan
terhadap dokumen
lingkungan

Persen 50 52,08 Tercapai
(melebihi

dari target)
2. Penegakan hukum

lingkungan Persen 62 100 Tercapai
(melebihi

dari target)

Capaian ke-2 indikator kinerja terhadap sasaran diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Cakupan Pengawasan terhadap Dokumen Lingkungan

Cakupan pengawasan terhadap dokumen lingkungan menggambarkan

ketaatan setiap pelaku usaha dan/ atau kegiatan terkait perlindungan dan

pengelolaan lingkungan serta menunjukkan ketaatan terhadap setiap

peraturan perundang- undangan dan komitmen terhadap dokumen

lingkungan yang telah diterbitkan/ disahkan. Persentase cakupan

pengawasan terhadap dokumen lingkungan adalah perbandingan jumlah

seluruh wajib dokumen lingkungan yang telah diawasi terhadap jumlah

seluruh perusahaan wajib dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan yang

dimaksud terdiri dari Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (SPPL), dokumen Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

(UKL-UPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen

Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), Analisa Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL) dan Izin lingkungan.

Jumlah seluruh dokumen lingkungan yang telah disahkan dan / atau

diterbitkan Izin lingkungan sampai dengan tahun 2018 adalah SPPL= 1.601

dokumen; UKL-UPL=28 dokumen, DPLH= 9 dokumen, Amdal= 1 dokumen

dan DELH= 1 dokumen. Sehingga dari keseluruhan data tersebut maka

persentase pencapaian indikator kinerja daerah untuk cakupan pengawasan

terhadap pelaksanaan dokumen adalah sebesar 52,08% dari target sebesar

50%.

Dari data diatas menggambarkan bahwa capaian tehadap Indikator

kinerja tersebut telah memenuhi target bahkan melebihi dari target yang telah



Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Lingkungan Hidup 37
Kota Gunungsitoli Tahun 2018

ditetapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Dinas

Lingkungan Hidup untuk point tersebut telah tercapai.

2. Penegakan Hukum Lingkungan

Capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 untuk

indikator penegakan hukum lingkungan adalah sebesar 100%. Hal ini

merupakan perbandingan jumlah kasus lingkungan yang telah diselesaikan

terhadap jumlah kasus yang ada di Pemerintah Kota Gunungsitoli. Jumlah

kasus lingkungan yang ada selama tahun 2018 ada 3 kasus yang merupakan

pengaduan masyarakat terhadap kasus lingkungan yang ada di wilayah Kota

Gunungsitoli dan kasus lingkungan tersebut telah diselesaikan oleh

Pemerintah Kota Gunungsitoli dhi. Dinas Lingkungan Hidup.

3.3 PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN

SEBELUMNYA

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya

(tahun 2017) dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Perbandingan capaian kinerja tahun 2018
dengan tahun sebelumnya (2017)

No Indikator Kinerja Satuan Target
2017

Capaian
2017

Target
2018

Capaian
2018

Keterangan

1. Pencemaran status
mutu air % 28 24 32 20,73

Capaian tahun
2018
menurun bila
dibandingkan
dengan
capaian di
tahun 2017

2 Persentase
Penanganan
sampah

% 41,73 41,84 50,58 39,33
Capaian tahun
2018
menurun bila
dibandingkan
dengan
capaian di
tahun 2017

3 Cakupan
pengawasan
terhadap dokumen
lingkungan

% 45 48 50 52,08
Tahun 2017
dan tahun
2018 indikator
kinerja
“Tercapai”

4 Penegakan hukum
lingkungan % 56 100 62 100

Tahun 2017
dan tahun
2018 indikator
kinerja
“Tercapai”

5 Jumlah Sekolah
bebudaya Sekolah

7 5 9 5 Tahun 2017
dan tahun
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lingkungan 2018 tidak
tercapai.

Tabel diatas menggambarkan perbandingan dan persentase capaian masing-

masing indikator kinerja di Dinas Lingkungan Hidup selama 2017 hingga tahun

2018. Tercapai atau tidak tercapainya masing- masing indikator kinerja tersebut

telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya (analisis capaian indikator kinerja).

3.4 REALISASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

Selama tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli telah diberikan

mandat untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dan menghasilkan

pendapatan bagi daerah. Realisasi keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan

Hidup periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dijelaskan

sebagai berikut.

Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli TA. 2018 adalah

bersumber dari Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yaitu dari

pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan

sementara. Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2018 dapat

dilihat pada tabel berikut :

No Uraian Target Realisasi %

Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
- Pengambilan/

pengumpulan
sampah dari
sumbernya ke lokasi
pembuangan
sementara

400.000.000,00 276.381.000,00 69,10

Realisasi pendapatan untuk tahun 2018 juga tidak memenuhi target yang

telah dtetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

a. Minimnya kesadaran wajib retribusi membayar kewajibannya;

b. Rendahnya kesadaran masyarakat bahwa kebersihan adalah

tanggungjawab dan kewajiban sendiri/ perorangan;

3.2.1 REALISASI PENDAPATAN TA. 2018
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c. Minimnya upah petugas retribusi mempengaruhi pelaksanaan

pemungutan retribusi selama tahun 2018.

Faktor realisasi terhadap capaian ini juga dibandingkan dengan tahun

sebelumnya (tahun 2017). Realisasi tahun 2017 dari target Rp.

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp. 312. 274.500,-

(tiga ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

sedangkan Realisasi tahun 2018 dari target yang sama adalah Rp.

276.381.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh

satu ribu rupiah) atau lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2018.

Untuk tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli telah

melaksanakan 7 Program yang terdiri dari 33 kegiatan dengan sumber

pembiayaan dari APBD Kota Gunungsitoli tahun 2018 dengan sumber Dana

Alokasi umum (DAU) sebesar Rp.6.375.760.081,- (enam milyar tiga ratus

tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan puluh satu

rupiah)dan SILPA DAK Kehutanan sebesar Rp.209.637.754,-dengan total

anggaran belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 sebesar

Rp.6.585.397.835,-(enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga

ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Rincian terhadap realisasi masing- masing program dan kegiatan Dinas

Lingkungan Hidup tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Keungan Dinas Lingkungan Hidup
Tahun anggaran 2018

No Program/ Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran

Fisik
(%)

Rp (%)

[1] [2] [4] [5] [6] [8]
I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat 2.940.000 100 2.716.000 92,38
2. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik
10.270.960 100 6.938.000 67,55

3. Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional

16.760.390 100 14.920.200 89,02

4. Penyediaan jasa kebersihan
kantor

19.244.800 100 19.200.000 99,77

5. Penyediaan alat tulis kantor 32.756.150 100 32.708.425 99,85
6. Penyediaan barang cetakan dan 15.340.000 100 14.733.740 96,05

3.2.2 REALISASI ANGGARAN TA. 2018
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penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan
kantor

5.428.150 100 5.328.150 98,16

8. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan

3.400.000 100 2.296.000 67,53

9. Penyediaan makanan dan
minuman

42.965.600 100 37.752.550 87,87

10. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

176.450.020 100 172.004.224 97,48

11. Monitoring/survey/pendataan/p
engawasan/evaluasi/rapat
koordinasi dan konsultasi di
dalam daerah

82.800.000 100 80.800.000 97,58

12. Penyediaan Jasa Administrasi
Umum

104.551.200 100 104.392.050 99,85

13. Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor

19.244.800 100 19.200.000 99,77

14. Penyediaan Jasa
Supir/Kernet/Operator Alat
Berat

22.844.800 100 22.800.000 99,80

15. Penyediaan Peralatan
Kebersihan Kantor

2.522.240 100 25.22.240 100,0
0

16. Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran UPTD Pengelolaan
Persampahan Kota Gunungsitoli

50.847.685 98 43.198.891 84,96

II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

1. Pengadaan meubelair 41.116.000 100 41.080.000 99,91
2. Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor
105.510.500 100 104.533.000 99,07

3. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

39.770.000 100 38.955.686 97,95

4. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor

11.740.000 100 9.430.000 80,32

III. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

1. Mengikuti Kegiatan
Diklat/Bimtek/Workshop/Pelati
han/Kursus/Sosialisasi di
Luar/Dalam Daerah

194.674.000 100 184.110.953 94,57

IV. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan

1. Pengelolaan Persampahan Kota
Gunungsitoli

2.358.058.880 100 2.323.526.370 98,54

2. Pemeliharaan Rutin Kendaraan
Dinas / Operasional

1.232.405.700 100 946.688.578 76,82

3. Pelaksanaan Jumat Bersih di
Kota Gunungsitoli

37.758.000 100 33.166.634 87,84

4. Pengadaan Alat-alat Kebersihan
dan Peralatan/Bahan
Pendukung Operasional Petugas
Kebersihan

55.962.900 100 54.216.000 96,88

5. Pengadaan Sarana/Prasarana
Pengelolaan Persampahan

327.307.840 100 306.186.650 93,55

6. Pengadaan Pakaian Kerja
Petugas Pengelola
Persampahan dan
Kelengkapannya

122.670.000 100 122.670.000 100,0
0

7. Penyediaan Layanan Kesehatan
Petugas Pengelola
Persampahan

25.000.000 100 20.922.000 83,69

8. Operasional dan Pengelolaan
TPA Sampah

923.532.380 100 842.765.075 91,25

V. Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
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1. Pemantauan Kualitas
Lingkungan

61.695.000 100 59.727.700 96,81

2. Pengendalian dan Pengawasan
Implementasi Dokumen
Lingkungan

66.178.200 100 41.502.601 62,71

VI. Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam

1. Gerakan Peduli Lingkungan 125.475.400 100 123.473.847 98,40
2. Pembinaan dan Penilaian

Adiwiyata
135.092.580 100 128.877.859 95,40

3. Pengadaan dan Penanaman
Tanaman, Vegetasi, Pohon

49.010.000 100 45.090.000 92,00

VII. Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

1. Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah

64.073.660 100 40.333.860 62,95

TOTAL .................... 6.585.397.835,00 99,98 6.048.767.283,00 91,85

Persentase capaian fisik untuk tahun anggaran 2018 sebesar 99,98 % dan

capaian kinerja keuangan sebesar 91,85%.
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BAB III
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 disusun sebagai

laporan pertanggungjawaban kinerja berbagai bentuk aktifitas Dinas Lingkungan

Hidup Kota Gunungsitoli selama tahun 2018. Beberapa hal yang menjadi

kesimpulan sebagai berikut :

i. Pencapaian target indikator pembangunan bidang lingkungan hidup tahun

2018 secara umum sudah terlaksana namun tidak semua sesuai dengan

target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Kota Gunungsitoli tahun 2016- 2021

ii. Dari 5 (lima) indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2016-

2021, terdapat 2 (dua) target Indikator Kinerja yang sudah mencapai target

yang ditetapkan, 3 (tiga) Indikator Kinerja yang masih belum mencapai target

yang telah ditetapkan.

Dari keseluruhan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

lingkungan hidup secara fakta telah menunjukkan hasil dengan beberapa prestasi

yang telah diraih. Selama tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup telah meraih

beberapa penghargaan di bidang lingkungan Hidup baik di tingkat kota, tingkat

provinsi maupun tingkat nasional yaitu sebagai berikut :

1. Piagam Penghargaan Nomor : 002/441/I/2018 tanggal 17 Januari 2018

diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup atas Keberhasilannya dalam Upaya

Menciptakan Kebersihan di wilayah Kota Gunungsitoli. Piagam ini diterima oleh

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli pada awal tahun 2018 yang

diserahkan langsung oleh Walikota Gunungsitoli.

2. Piagam penghargaan Nomor : 660/10069/2018 tanggal 12 Oktober 2018

yang diberikan kepada peserta Lomba Pidato tentang Lingkungan yang

dilaksanakan pada Jambore Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang

diberikan oleh Gubernur kepada peserta Lomba Pidato tingkat SMP mewakili

Kota Gunungsitoli dan meraih Juara Harapan II tingkat Provinsi.
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3. Piagam penghargaan Nomor 01/XI/2018 tanggal 09 November 2018

diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah

Berkinerja Baik;

4. Piagam penghargaan Nomor : SK.577/MENLHK/P2SDM/SDM.2/12/2018

tanggal 17 Desember 2018 diberikan kepada SDN 070974 Gunungsitoli

sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2018.  Sekolah Dasar Negeri

070974 Gunungsitoli merupakan sekolah binaan Adiwiyata Dinas Lingkungan

Hidup dari tahun 2017 hingga tahun 2018.

4.2 SARAN

Beberapa hal yang dapat disarankan untuk pencapaian atau peningkatan target

indikator kinerja  di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli adalah

sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan program/ kegiatan pada tahun berikutnya lebih

berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung

pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama perlu

pengadaan tanah yang peruntukkannya sebagai Tempat Penampungan Sementara

(TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan armada pengelolaan

sampah yang mendukung untuk pencapaian target indikator kinerja yang telah

ditetapkan;

2. Penambahan kuantitas sumber daya aparatur di Dinas Lingkungan Hidup yang

mendukung pelaksanaan program/ kegiatan yang telah ditetapkan sehingga

ada kefokusan dari masing- masing pejabat terkait dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya;

3. Perlu adanya komitmen bersama dengan lintas sektorala ataupun lintas

program untuk menyelenggarakan pembangunan lingkungan hidup yang

berkelanjutan.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA GUNUNGSITOLI,

YARNIWATI GULO,S.Sos, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660621 198602 2 001
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