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LAPORAN KINERJA 

SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR 

TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi 

dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, 

administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada 

semua unit kerja di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas 

serta pelaporan pelaksanaannya; 

b. menyelenggarakan dan mengelola ketatausahaan, administrasi kepegawaian, keuangan, 

umum dan rumah tangga dinas; 

c. menyusun rencana anggaran belanja dinas dan rencana kebutuhan barang; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas, instansi dan unsur masyarakat; 

e. melayani administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas; 

f. memantau dan mengevaluasi hasil program kerja dinas; 

g. mengkoordinasi dan menyusun laporan hasil pemantauan program kerja dinas; 

h. mengkoordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang pada dinas; 

i. mengelola ketatausahaan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan dan keprotokolan; 

j. mengelola administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; 

k. mengelola dan mengadministrasikan perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan 

inventaris kantor; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  

 

 

 



Struktur jabatan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Blitar 

Nomor 59 Tahun 2016, yaitu : 
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Kepala Sub Bagian 

Penyusunan Program 

Kepala Sub Bagian 
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BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018, sebagai berikut : 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Peningkatan Pelayanan 
kesekretariatan SKPD 

- Indeks kepuasan aparatur 100% 

2. Mewujudkan dokumen 
perencanaan, 
penganggaran dan 
pelaporan yang 
berkualitas 

- Score SAKIP OPD A 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.  

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Peningkatan 
Pelayanan 
kesekretariatan 
SKPD 

Indeks kepuasan aparatur 100% 100% 100% 

2. Mewujudkan 
dokumen 
perencanaan, 
penganggaran dan 
pelaporan yang 
berkualitas 

Score SAKIP OPD A A 100% 

 

 

 

 

 



C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan 

seluruh capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target. Capaian ini diraih dengan adanya 

kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan 

melalui Program : 

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari Kegiatan : 

1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 

534.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 489.535.851,- (91,67%) yang berarti ada 

efisiensi kegiatan sebesar 8,33%. 

 

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari Kegiatan : 

1. Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 

anggaran sebesar Rp. 350.245.450,- yang terealisasi sebesar Rp. 315.386.759,- 

(90,05%) yang berarti ada efisiensi anggaran sebesar 9,95%. 

 

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari Kegiatan : 

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 

230.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 221.523.326,- (96,31%) yang berarti ada 

efisiensi anggaran sebesar 3,69%. 

 

IV. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan yang terdiri dari Kegiatan : 

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dengan anggaran 

sebesar Rp. 20.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 18.392.205,- (91,96%) yang 

berarti ada efisiensi anggaran sebesar 8,04%. 

2. Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan dengan anggaran sebesar 

Rp. 20.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 16.693.600,- (83,47%) yang berarti ada 

efisiensi anggaran sebesar 16,53%. 

Faktor pendukung capaian kinerja Sekretaris Dinas adalah tersedinya sumber daya manusia 

yang mumpuni serta anggaran program/kegiatan yang mencukupi. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah terbatasnya ruang kerja pada Sub bagian serta kurangnya tanggapan 

dari bidang-bidang dalam mencukupi permintaan pelaporan. 

 

 



D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 

Kesekretariatan; 

2. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

3. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

4. Meningkatkan motivasi kerja personal untuk peningkatan sumber daya aparatur serta 

kenyamanan bekerja sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik; 

5. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan 

yang dilakukan. 

 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR 

TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup, instrumen 

pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sistem informasi lingkungan serta 

publikasi lingkungan hidup. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Tata Lingkungan 

mempunyai fungsi : 

a. mengkoordinasi pembinaan, penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan 

lingkungan hidup; 

b. merumuskan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

c. mengembangkan sistem manajemen lingkungan hidup dan pelaksanaan kajian 

lingkungan hidup potensial dan strategis; 

d. mengembangkan kebijakan, pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan analisis 

tentang dampak lingkungan; 

e. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan data dan informasi lingkungan; 

f. mengevaluasi penerapan kebijakan lingkungan hidup; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Struktur jabatan Bidang Tata Lingkungan berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 

Tahun 2016, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Bidang Tata Lingkungan 

Kepala Seksi Bina 

Dokumen Lingkungan dan 

Perijinan 

Kepala Seksi Sistem 

Informasi Lingkungan 
Kepala Seksi 

Publikasi Lingkungan 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Bidang Tata Lingkungan Tahun 2018, sebagai berikut : 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya 
usaha/kegiatan yang 
mempunyai dokumen 
lingkungan (yang taat 
menjalankan 
rekomendasi pengelolaan 
linkungan yang sesuai 
baku mutu) 

- Persentase peningkatan usaha/kegiatan 
yang mempunyai dokumen lingkungan 
(yang taat menjalankan rekomendasi 
pengelolaan lingkungan sesuai baku 
mutu) 

6% 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Meningkatnya 
usaha/kegiatan yang 
mempunyai 
dokumen 
lingkungan (yang 
taat menjalankan 
rekomendasi 
pengelolaan 
linkungan yang 
sesuai baku mutu) 

Persentase peningkatan 
usaha/kegiatan yang 
mempunyai dokumen 
lingkungan (yang taat 
menjalankan rekomendasi 
pengelolaan lingkungan 
sesuai baku mutu) 

6% 9,65% 160,83% 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Bidang Tata Lingkungan menunjukkan 

seluruh capaian kinerja sebesar 160,83% yang melebihi target yang ditentukan. Capaian ini 

diraih dengan adanya kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Tata Lingkungan melalui Program: 

I. Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan yang terdiri dari Kegiatan: 



1. Fasilitasi Publikasi Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- yang 

terealisasi sebesar Rp. 49.617.500,- (99,24%) yang berarti ada efisiensi kegiatan 

sebesar 0,76%; 

2. Fasilitasi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 

535.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 531.794.067,- (99,40%) yang berarti ada 

efisiensi anggaran sebesar 0,6%; 

3. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup 

dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 86.558.200,- 

(96,18%) yang berarti ada efisiensi anggaran sebesar 3,82%. 

 

Faktor pendukung capaian kinerja Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan adalah 

tersedianya sumber daya manusia serta anggaran. Sedangkan kendala yang dihadapi pada 

Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan adalah belum berfungsinya laboratorium 

lingkungan hidup, sehingga tidak maksimal dalam pemantauan kualitas air dan udara secara 

rutin serta masih belum banyak dunia usaha yang memahami arti pentingnya pengelolaan 

lingkungan hidup melalui penyusunan dokumen lingkungan, sehingga banyak dunia usaha 

yang belum memiliki dokumen lingkungan 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang 

Tata Lingkungan; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi dan stakeholder terkait untuk memaksimalkan 

sistem informasi lingkungan hidup; 

3. Berkoordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait seperti laboratorium lingkungan 

yang berstandar nasional dalam pengujian kualitas air dan udara sehingga dapat 

menunjang pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan; 

4. Melakukan uji kualitas air sungai dan udara secara teratur dan rutin dengan lokasi sampel 

yang tersebar merata sehingga hasilnya dapat menggambarkan kualitas lingkungan hidup 

secara umum di Kabupaten Blitar dan dapat menjadi acuan dalam kegiatan pencegahan 

pencemaran maupun peningkatan kualitas lingkungan hidup;  

5. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

6. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 



7. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan 

yang dilakukan. 

 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN  

PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR 

TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Blitar, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak 

Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengawasan, 

penanggulangan, pemulihan akibat pencemaran/ perusakan lingkungan, penanganan 

pengaduan dan sengketa lingkungan serta sanksi lingkungan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :       

a. menyusun kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan;  

b. merencanakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan  

c. merencanakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

pengelolaan sampah, limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala 

kabupaten;  

d. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian 

pencemaran, kerusakan lingkungan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 

lingkungan; 

e. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan, 

penanggulangan, pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; 

f. memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang 

tugasnya  



 

Struktur jabatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 

berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016, yaitu : 
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Sengketa Lingkungan 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak 

Lingkungan Tahun 2018, sebagai berikut : 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya usaha/ 
kegiatan yang memiliki 
pengelolaan limbah 
status baik 

- Prosentase usaha yang memiliki 
pengelolaan limbah status baik 

25% 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Meningkatnya 
usaha/ kegiatan yang 
memiliki 
pengelolaan limbah 
status baik 

Prosentase usaha yang 
memiliki pengelolaan 
limbah status baik 

25% 25% 100% 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

Dampak Lingkungan menunjukkan seluruh capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan 

target. Capaian ini diraih dengan adanya kerjasama seluruh komponen yang berkaitan 

dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak 

Lingkungan melalui Program : 



I. Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan yang terdiri dari 

Kegiatan: 

1. Fasilitasi Pengawasan Dampak Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 

50.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 45.715.624,- (91,43%) yang berarti ada 

efisiensi kegiatan sebesar 8,57%; 

2. Fasilitasi Penaganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan dengan anggaran 

sebesar Rp. 25.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 11.880.000,- (47,52%) 

yang berarti ada efisiensi anggaran sebesar 52,48%; 

3. Fasilitasi Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan dengan 

anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 24.819.792,- 

(99,28%) yang berarti ada efisiensi anggaran sebesar 0,72%. 

Faktor pendukung capaian kinerja Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan 

Lingkungan adalah adanya tersedianya sumber daya manusia, adanya koordinasi yang 

baik dengan semua pihak terkait, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung 

kegiatan pengawasan. Sementara kendala yang dihadapi pada Program  adalah anggaran 

yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah usaha yang harus diawasi sehingga 

mempengaruhi progres capaian kinerja kegiatan kurang maksimal, walaupun pada 

akhirnya tetap tercapai targetnya. 

 

II. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup yang terdiri dari 

Kegiatan : 

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Industri melalui 

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DBHCHT) dengan 

anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 152.224.350,- 

(76,11%) yang berarti ada efisiensi kegiatan sebesar 23,89%; 

2. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan 

Industri melalui Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan (DBHCHTT) 

dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 

96.404.382,- (96,40%) yang berarti ada efisiensi kegiatan sebesar 3,6%. 

Faktor pendukung capaian kinerja Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang 

Lingkungan Hidup adalah tersedianya sumber daya manusia, tersedianya anggaran, 

banyaknya potensi wilayah yang bisa dibina dengan Program ini, serta respon positif 



dari wilayah. Sedangkan kendala yang dihadapi pada Program  adalah adanya 

perubahan anggaran kegiatan pada PAK karena menyesuaikan dengan nomenklatur 

kegiatan yang baru sehingga mempengaruhi progres capaian kinerja kegiatan kurang 

maksimal, walaupun pada akhirnya tetap tercapai targetnya. 

 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, 

yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi dan stakeholder terkait untuk memaksimalkan 

hasil pada penilaian Adipura; 

3. Berkoordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait seperti Pabrik rokok, 

petani tembakau, Pihak Desa dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 

dan pencegahan serta pemantauan terhadap pencemaran/kasus lingkungan;  

4. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

5. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

6. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap 

kegiatan yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA BIDANG KONSERVASI DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR 

TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Blitar, Kepala Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan 

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan konservasi sumber daya 

alam dan keanekaragaman hayati, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta 

kemitraan lingkungan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Konservasi dan 

Kemitraan Lingkungan  mempunyai fungsi : 

a. merumuskan kebijakan operasional perlindungan dan konservasi sumber daya 

alam dan keanekaragaman hayati;  

b. melaksanakan pembinaan dan koordinasi perencanaan dan evaluasi dalam rangka 

perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;  

c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan lingkungan dan pelestarian 

keanekaragaman hayati akibat perubahan iklim dan bencana alam;  

d. melaksanakan koordinasi konservasi dan pemanfaatan kawasan lindung;  

e. melaksanakan perlindungan dan konservasi akibat kegiatan pemanfaatan sumber 

daya alam;  

f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang konservasi dan kemitraan 

lingkungan; 

g. melindungi kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang 

tugasnya. 

 



Struktur jabatan Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan berdasarkan Peraturan 

Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan 

Kepala Seksi Konservasi 

Sumber Daya Alam 

Kepala Seksi Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim 
Kepala Seksi Kemitraan 

Lingkungan 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan Tahun 

2018, sebagai berikut : 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya luas lahan 
kritis yang dikonservasi 

- Prosentase lahan yang dikonservasi 4% 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Meningkatnya luas 
lahan kritis yang 
dikonservasi 

Persentase lahan yang 
dikonservasi 

4% 4,13% 103,25% 

 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Bidang Konservasi dan Kemitraan 

Lingkungan menunjukkan seluruh capaian kinerja sebesar 103,25% melebihi target. 

Capaian ini diraih dengan adanya kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan 

tugas pokok dan fungsi Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan melalui 

Program: 

I. Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan yang terdiri dari Kegiatan: 



1. Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar Rp. 

1.500.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.445.408.714,- (96,36%) yang 

berarti ada efisiensi kegiatan sebesar 3,64%; 

2. Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan anggaran sebesar Rp. 

25.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 23.875.000,- (95,50%) yang berarti ada 

efisiensi anggaran sebesar 4,5%; 

3. Fasilitasi Kemitraan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- 

yang terealisasi sebesar Rp. 128.331.571,- (98,72%) yang berarti ada efisiensi 

anggaran sebesar 1,28%. 

Faktor pendukung capaian kinerja Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan 

adalah tersedianya anggaran serta sumber daya manusia. Sementara kendala yang 

dihadapi pada Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan adalah adanya kegiatan 

penanaman yang lokasinya jauh dan luas serta medan yang sulit dan berat sehingga 

mempengaruhi progres capaian kinerja kegiatan, walaupun pada akhirnya tetap tercapai 

targetnya. 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, 

yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 

Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi dan stakeholder terkait untuk memaksimalkan 

hasil pada penilaian Desa/Kelurahan Berseri, sekolah adiwiyata dan eco pesantren; 

3. Berkoordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait seperti Perhutani, Balai 

DAS, Pihak Desa dan masyarakat sekitar hutan / lahan kritis dalam kegiatan 

penanaman bibit pohon;  

4. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

5. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

6. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap 

kegiatan yang dilakukan. 

7. Perlunya tambahan tenaga lapangan. 

 



E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR 

TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Blitar, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan kegiatan kebersihan, pengolahan dan 

pemrosesan sampah, pertamanan dan ruang terbuka hijau. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kebersihan dan 

Pertamanan  mempunyai fungsi : 

a. merumuskan kebijakan operasional kebersihan, pengolahan dan pemrosesan 

sampah,  pertamanan dan ruang terbuka hijau;  

b.  melaksanakan pengelolaan kebersihan, pengolahan dan pemrosesan sampah, 

pertamanan dan ruang terbuka hijau;  

c. mengadakan sarana dan prasarana serta pengelolaan kebersihan, pengolahan dan 

pemrosesan sampah, pertamanan dan ruang terbuka hijau; 

d. menyelenggarakan kerjasama pengelolaan kebersihan, pengolahan dan pemrosesan 

sampah dengan pihak swasta dan/atau pemerintah daerah lain; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

 

 

 

 

 



Struktur jabatan Bidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan Peraturan Bupati 

Blitar Nomor 59 Tahun 2016, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan 

Kepala Seksi Kebersihan Kepala Seksi Pengolahan 

dan Pemrosesan Sampah 
Kepala Seksi 

Pertamanan dan Ruang 

Terbuka Hijau 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2018, 

sebagai berikut : 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya pelayanan 
kebersihan dan 
pertamanan wilayah 
perkotaan 

- Persentase peningkatan layanan 
kebersihan dan pertamanan di wilayah 
perkotaan 

40% 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Meningkatnya 
pelayanan 
kebersihan dan 
pertamanan wilayah 
perkotaan 

Persentase peningkatan 
layanan kebersihan dan 
pertamanan di wilayah 
perkotaan 

40% 41% 102,5% 

 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan 

menunjukkan seluruh capaian kinerja sebesar 102,5% melebihi target. Capaian ini diraih 

dengan adanya kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Kebersihan dan Pertamanan melalui Program : 

I. Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan yang terdiri dari Kegiatan : 



1. Fasilitasi Penanganan Kebersihan dengan anggaran sebesar Rp. 1.920.000.000,- 

yang terealisasi sebesar Rp. 1.248.060.497,- (65,00%) yang berarti ada efisiensi 

kegiatan sebesar 35%; 

2. Fasilitasi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah dengan anggaran sebesar Rp. 

877.427.050,- yang terealisasi sebesar Rp. 723.344.064,- (82,44%) yang berarti 

ada efisiensi anggaran sebesar 17,56%; 

3. Fasilitasi Pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau dengan anggaran 

sebesar Rp. 1.823.327.500,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.792.283.435,44 

(98,30%) yang berarti ada efisiensi anggaran sebesar 1,7%; 

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK) dengan 

anggaran sebesar Rp. 830.370.410,- yang terealisasi sebesar Rp. 738.750.303,- 

(88,97%) yang berarti ada efisiensi anggaran sebesar 11,03%. 

Faktor pendukung capaian kinerja Bidang Kebersihan adalah tersedianya anggaran. 

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah kurangnya personel, kurangnya sarana dan 

prasarana penunjang, serta terlalu pendeknya waktu realisasi anggaran PAK sehingga 

mempengaruhi progres capaian kinerja kegiatan menjadi kurang maksimal, walaupun 

pada akhirnya tetap tercapai targetnya. 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, 

yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 

Bidang Kebersihan dan Pertamanan; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi untuk memaksimalkan dan mengefektifkan 

peran pelaksana kebersihan sampah dan taman dalam melayani kebersihan di 

lingkungan masyarakat serta menata taman;  

3. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

4. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

5. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap 

kegiatan yang dilakukan. 

6. Penambahan personel untuk Bidang Kebersihan. 

7. Penambahan sarana dan prasarana untuk TPA dan RTH 



E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAPORAN KINERJA 

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR 

TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menghimpun 

dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program Dinas, monitoring dan evaluasi 

pelaporan serta penyusunan laporan program dan kegiatan dinas. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Sub Bagian Penyusunan 

Program mempunyai fungsi : 

a. mengumpulkan bahan dan menganalisa data guna penyusunan rencana kegiatan dan 

program kerja dinas; 

b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk operasional 

pelaksanaan tugas dinas; 

c. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi, pemantauan, pengendalian dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, proyek dan program kerja; 

d. menghimpun dan penganalisaaan data guna penyajian informasi tentang program kerja 

dan kegiatan dinas; 

e. menghimpun, menganalisa dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas dinas; 

f. mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan memelihara data sebagai dokumentasi dinas; 

dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

 

 

 

 



 

Struktur jabatan Sub Bagian Penyusunan Program, yaitu : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 

1. Analis Perencanaan Program; 

2. Pengadministrasi Perencanaan dan 

Program; 

3. Pengelola Program dan Kegiatan 



 

BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Sub Bagian Penyusunan Program Tahun 2018, sebagai berikut : 

 

No. 
Sasaran Program /           

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Persentase dokumen 
perencanaan, laporan 
keuangan dan kinerja 
SKPD yang disusun 
tepat waktu 
 

- Jumlah dokumen Capaian Kinerja yang 
disusun tepat waktu 

6 
eksemplar 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.  

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Persentase dokumen 
perencanaan, 
laporan keuangan 
dan kinerja SKPD 
yang disusun tepat 
waktu 
 

Jumlah dokumen Capaian 
Kinerja yang disusun 
tepat waktu 

6 
eksemplar 

6 
eksemplar 

100% 

 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Sub Bagian Penyusunan Program menunjukkan 

seluruh capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target. Capaian ini diraih dengan adanya 

kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian 

Penyusunan Program melalui Kegiatan : 



1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dengan 

anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 18.392.205,- 

(91,96%) yang berarti ada efisiensi anggaran sebesar 8,04%. 

Faktor pendukung capaian kinerja Sub Bagian Penyusunan Program adalah adanya tenaga 

fungsional perencana, dukungan atasan dalam memberikan masukan, serta tertibnya 

pelaporan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan  faktor penghambat Sub Bagian Penyusunan 

Program adalah waktu permintaan dokumen sering kali terlalu mepet deadline 

penyelesaiannya, seringnya permintaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang diminta 

bersamaan, serta bidang-bidang kurang menanggapi permintaan pelaporan. 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama komponen berkaitan dengan tugas pokok fungsi Subag Penyusunan Program; 

2. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

3. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR 

TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas  melakukan penyiapan, 

perencanaan anggaran pembiayaan,  pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan  Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan 

mempunyai fungsi: 

a. melaksanakan penghimpunan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka 

penyusunan anggaran keuangan dinas; 

b. melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak 

langsung; 

c. melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta 

pengujian pembayaran; 

d. melaksanakan pengujian, penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan 

kebutuhan kantor; 

e. menyusun kebutuhan operasioanal, verifikasi data dan dokumen keuangan serta 

pelaporan keuangan; 

f. melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan 

serta dokumen pendukung; 

g. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya; 

h. melaksanakan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data 

dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan 

realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan 

anggaran; 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.  

 



Struktur jabatan Sub Bagian Keuangan, yaitu : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

1. Bendahara; 

2. Pengadministrasi Keuangan; 

3. Verifikator Keuangan 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Sub Bagian Keuangan Tahun 2018 sebagai berikut : 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Persentase dokumen 
perencanaan, laporan 
keuangan dan kinerja 
SKPD yang disusun tepat 
waktu 

- Prosentase jumlah NPD yang sesuai dengan 
Anggaran yang telah ditetapkan 

100% 

- Prosentase jumlah SPP dan SPM yang diteliti 
sesuai ketentuan yang berlaku 

100% 

- Prosentase jumlah SPJ yang diteliti dan 
diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku 

100% 

 - Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat 
waktu 

6 
laporan 

        

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.  

No. 
Sasaran 

Program /             
Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Persentase 
dokumen 
perencanaan, 
laporan 
keuangan dan 
kinerja SKPD 
yang disusun 
tepat waktu 

- Prosentase jumlah NPD yang 
sesuai dengan Anggaran 
yang telah ditetapkan 

100% 100% 100% 

- Prosentase jumlah SPP dan 
SPM yang diteliti sesuai 
ketentuan yang berlaku 

100% 100% 100% 

- Prosentase jumlah SPJ yang 
diteliti dan diverifikasi sesuai 
ketentuan yang berlaku 
 
 
 

100% 100% 100% 



 - Jumlah laporan keuangan 
yang disusun tepat waktu 

6 
laporan 

6 laporan 100% 

 
Rata-Rata     100% 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Sub Bagian Keuangan menunjukkan seluruh capaian 

kinerja sebesar 100% sesuai dengan target. Capaian ini diraih dengan adanya kerjasama 

seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan 

melalui Kegiatan : 

1. Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan dengan anggaran sebesar 

Rp. 20.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 16.693.600,- (83,47%) yang berarti 

ada efisiensi anggaran sebesar 16,53%. 

Faktor pendukung capaian kinerja Sub Bagian Keuangan adalah tersedianya sumber daya 

manusia serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.  

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan tugas pokok fungsi Sub Bagian Keuangan; 

2. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

3. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin per triwulan setiap kegiatan yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

      



LAPORAN KINERJA 

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR 

TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang – barang 

inventaris, kepegawaian serta laporan berkala. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian, mempunyai fungsi : 

a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan, pengiriman dan tata kearsipan, 

mengolah data administrasi kepegawaian; 

b. menyusun rencana kebutuhan barang, mengurus administrasi barang, memelihara data 

administrasi kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan barang serta inventarisasi dinas; 

c. menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan menyempurnakan 

organisasi dan tata laksana serta keamanan kantor dinas; 

d. menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan 

kehumasan; 

e. menyelenggarakan tugas keprotokolan dan perjalanan dinas; 

f. menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor; 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Struktur jabatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yaitu : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1. Pengadministrasi Umum; 

2. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana; 

3. Pengadministrasi Kepegawaian; 

4. Pengemudi; 

5. Petugas Keamanan; 

6. Pramu Kebersihan; 

7. Analis Jabatan 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2018, sebagai berikut : 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Persentase kepuasan 
aparatur 

- Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 15 jenis 

2. Persentase peningkatan 
kapasitas SDM Aparatur 

- Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 40 

Orang 

3. Persentase sarpras 
aparatur dengan kondisi 
layak fungsi 

- Persentase sarpras yang berfungsi baik 100% 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.  

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Persentase kepuasan 
aparatur 

Jumlah jenis layanan 
administrasi perkantoran 

15 jenis 15 jenis 100% 

2. Persentase 
peningkatan 
kapasitas SDM 
Aparatur 

Jumlah aparatur yang 

mengikuti Bimtek 

40 Orang 40 Orang 100% 

3. Persentase sarpras 
aparatur dengan 
kondisi layak fungsi 

Persentase sarpras yang 

berfungsi baik 

100% 100% 100% 

 Rata-Rata    100% 

 

 

 



C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menunjukkan 

seluruh capaian kinerja rata-rata 100% melebihi target. Capaian ini diraih dengan adanya 

kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian melalui Kegiatan : 

1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 

534.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 489.535.851,- (91,67%) yang berarti ada 

efisiensi kegiatan sebesar 8,33%; 

2. Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 

anggaran sebesar Rp. 350.245.450,- yang terealisasi sebesar Rp. 315.386.759,- 

(90,05%) yang berarti ada efisiensi anggaran sebesar 9,95%; 

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 

230.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 221.523.326,- (96,31%) yang berarti ada 

efisiensi anggaran sebesar 3,69%. 

Faktor pendukung capaian kinerja Sub Bagian Umum adalah tersedianya Sumber Daya 

Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai. Sementara kendala yang 

dihadapi adalah terbatasnya ruang kerja serta tidak adanya gudang arsip serta gudang barang. 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; 

2. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

3. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

5. Diperlukan pembangunan gudang arsip serta gudang barang. 

6. Tambahan personel untuk membantu tugas administrasi. 

 

 

 

 

 

 



E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA SEKSI BINA DOKUMEN LINGKUNGAN DAN PERIZINAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Seksi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaran dan pembinaan perijinan 

lingkungan, serta pembinaan penyusunan dokumen lingkungan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Bina Dokumen Lingkungan 

dan Perizinan mempunyai fungsi : 

a. menyusun peraturan perundangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

daerah; 

b. mengkaji dan mengevaluasi isu-isu lingkungan hidup di daerah; 

c. melaksanakan penilaian dan menerbitkan rekomendasi dokumen lingkungan; 

d. memproses penerbitan rekomendasi perijinan pengelolaan limbah; 

e. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan limbah; 

f. menyusun dokumen dan mengevaluasi pelaksanaan KLHS; 

g. menyusun dokumen dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH; dan  

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya. 

 

Struktur jabatan Seksi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan, yaitu : 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kepala Seksi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan 

1. Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak 

Lingkungan; 

2. Analisis Lingkungan (Klinik Lingkungan) 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan Tahun 

2018, sebagai berikut : 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya 
usaha/kegiatan yang 
mempunyai dokumen 
lingkungan (yang taat 
menjalankan 
rekomendasi 
pengelolaan linkungan 
yang sesuai baku mutu) 

- Jumlah regulasi/peraturan 
perundangan yang disusun 

4 regulasi 

  - Jumlah rekomendasi lingkungan dan 
rekomendasi pemberian ijin 
lingkungan 

100 
rekomendasi 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

 

No. 
Sasaran 

Program /             
Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Meningkatnya 
usaha/kegiatan 
yang mempunyai 
dokumen 
lingkungan (yang 
taat menjalankan 
rekomendasi 
pengelolaan 
linkungan yang 
sesuai baku mutu) 
 
 

Jumlah 
regulasi/peraturan 
perundangan yang 
disusun 

4 regulasi 4 regulasi 100% 



  Jumlah rekomendasi 
lingkungan dan 
rekomendasi 
pemberian ijin 
lingkungan 

100 
rekomendasi 

257 
rekomendasi 

257% 

 Rata-Rata    178,5% 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Seksi Bina Dokumen Lingkungan dan 

Perizinan menunjukkan capaian kinerja rata-rata 178,5% yang melebihi target. Capaian ini 

diraih dengan adanya kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan 

fungsi Seksi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan melalui Kegiatan : 

1. Fasilitasi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 

535.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 531.794.067,- (99,40%) yang berarti ada 

efisiensi anggaran sebesar 0,6%; 

Faktor pendukung capaian kinerja Kegiatan Fasilitasi Bina Dokumen Lingkungan dan 

Perizinan adalah adanya pelayanan yang interaktif (pembinaan, pengarahan) kepada 

pengusaha. Sedangkan kendala yang dihadapi kegiatan ini adalah masih belum banyak dunia 

usaha yang memahami arti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup melalui penyusunan 

dokumen lingkungan, sehingga banyak dunia usaha yang belum memiliki dokumen 

lingkungan.  

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Bina 

Dokumen Lingkungan dan Perizinan; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi dan stakeholder terkait untuk memaksimalkan 

sistem informasi lingkungan hidup dan penyusunan dokumen lingkungan; 

3. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan sosialisasi dan pendampingan lebih 

intensif lagi kepada dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan usaha dan penyusunan 

dokumen lingkungan; 

4. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

5. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 



7. Perlunya penambahan personel pelayanan dan pengarsipan karena semakin banyak 

pemohon dokumen lingkungan. 

 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Seksi Sistem Informasi Lingkungan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan data, informasi, infrastruktur 

jaringan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sistem Informasi Lingkungan 

mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan data dan informasi lingkungan; 

b. menghimpun, mengelola dan menganalisa data lingkungan; 

c. mengumpulkan, mengorganisasi dan menyajikan informasi lingkungan; 

d. mengelola infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi dan keamanan sistem 

informasi; 

e. menyusun NSDALHD; 

f. mengelola laboratorium lingkungan; 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang 

tugasnya. 

 

Struktur jabatan Seksi Sistem Informasi Lingkungan, yaitu : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kepala Seksi Sistem Informasi Lingkungan 

1. Pengelola Informasi Lingkungan; 

2. Analis Lingkungan (Laboratorium) 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Sistem Informasi Lingkungan Tahun 2018, sebagai 

berikut : 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya 
usaha/kegiatan yang 
mempunyai dokumen 
lingkungan (yang taat 
menjalankan 
rekomendasi 
pengelolaan linkungan 
yang sesuai baku mutu) 

- Jumlah titik sampel yang diambil 40 lokasi 

  - Prosentase keterisian SILHD 100% 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

No. 
Sasaran Program 
/             Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Meningkatnya 
usaha/kegiatan 
yang mempunyai 
dokumen 
lingkungan (yang 
taat menjalankan 
rekomendasi 
pengelolaan 
linkungan yang 
sesuai baku mutu) 

Jumlah titik sampel yang 
diambil 

40 lokasi 40 lokasi 100% 

  Prosentase keterisian 
SILHD 

100% 100% 100% 

 

 

 



C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Seksi Sistem Informasi Lingkungan 

menunjukkan capaian kinerja 100% sesuai dengan target. Capaian ini diraih dengan adanya 

kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Sistem 

Informasi Lingkungan melalui Kegiatan : 

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dengan 

anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 86.558.200,- (96,18%) 

yang berarti ada efisiensi anggaran sebesar 3,82. 

Faktor pendukung capaian kinerja Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana 

Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup adalah tersedianya sarana dan prasarana yang 

memadai serta tersedianya media komunikasi yang memadai. Sedangkan kendala yang 

dihadapi kegiatan ini adalah terbatasnya personel pendukung yang berkompeten dalam 

pelakanaan kegiatan, kurangnya respon dari OPD terkait dalam pengumpulan database, serta 

masih belum lengkap, detil dan teratur basis data dasar lingkungan hidup sehingga 

memerlukan kerja keras dalam proses pencarian dan pengolahan data. Selain itu belum 

berfungsinya laboratorium lingkungan hidup, sehingga tidak maksimal dalam pemantauan 

kualitas air dan udara secara rutin. 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi 

Sistem Informasi Lingkungan; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi dan stakeholder terkait untuk memaksimalkan 

sistem informasi lingkungan hidup dan penyusunan basis data lingkungan; 

3. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

4. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

6. Perlunya pembinaan dan pemahaman yang lebih kepada tim penyusun database. 

 

 

 

 

 



E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA SEKSI PUBLIKASI LINGKUNGAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Seksi Publikasi Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan 

perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan publikasi lingkungan dan peraturan 

perundangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Publikasi Lingkungan 

mempunyai fungsi : 

a. melaksanakan sosialisasi penerapan peraturan perundangan terkait perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup di daerah; 

b. melaksanakan koordinasi penerapan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup daerah; 

c. melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan hari-hari yang bertema lingkungan 

hidup;dan 

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya. 

 

Struktur jabatan Seksi Publikasi Lingkungan, yaitu : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Seksi Publikasi Lingkungan 

1. Penyusun Bahan Publikasi; 
2. Pengadministrasi Data Penyajian dan 

Publikasi 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Publikasi Lingkungan Tahun 2018, sebagai berikut : 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya 
usaha/kegiatan yang 
mempunyai dokumen 
lingkungan (yang taat 
menjalankan 
rekomendasi pengelolaan 
linkungan yang sesuai 
baku mutu) 

- Jumlah media massa yang 
mempublikasikan lingkungan hidup 

3 media 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Meningkatnya 
usaha/kegiatan yang 
mempunyai 
dokumen 
lingkungan (yang 
taat menjalankan 
rekomendasi 
pengelolaan 
linkungan yang 
sesuai baku mutu) 

Jumlah media massa yang 
mempublikasikan 
lingkungan hidup 

3 media 3 media 100% 

 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Seksi Publikasi Lingkungan menunjukkan 

capaian kinerja 100% yang berarti sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini diraih 



dengan adanya kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 

Seksi Publikasi Lingkungan melalui Kegiatan: 

1. Fasilitasi Publikasi Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- yang 

terealisasi sebesar Rp. 49.617.500,- (99,24%) yang berarti ada efisiensi kegiatan 

sebesar 0,76% 

Faktor pendukung capaian kinerja Fasilitasi Publikasi Lingkungan adalah tersedianya dana 

pendukung kegiatan serta tersedianya sarana dan prasarana dan tim pendukung (staf). 

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah belum adanya sarana dan prasarana (HP untuk 

pengoperasian drone) serta belum adanya tim pendukung publikasi (staf) 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi 

Publikasi Lingkungan; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi dan stakeholder terkait untuk memaksimalkan 

sistem informasi lingkungan hidup; 

3. Berkoordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait pengelolaan lingkungan serta 

penyediaan informasi lingkungan di lingkungan masyarakat; 

4. Mengadakan acara walaupun secara sederhana untuk memperingati hari-hari lingkungan 

hidup sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya 

lingkungan hidup yang baik;  

5. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

6. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

8. Pengadaan saran dan prasarana pendukung publikasi. 

9. Pembentukan tim pendukung publikasi (staf seksi publikasi) 

 

 

 

 

 

 

 



E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanakan pengawasan terhadap 

usaha/kegiatan potensial mencemari atau merusak lingkungan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengawasan Dampak 

Lingkungan mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan dan pemantauan lingkungan 

hidup; 

b. menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan 

pencemaran lingkungan; 

c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan dokumen 

lingkungan; 

d. melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3); 

e. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi kerusakan lingkungan; 

f. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan; 

g. melakasanakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam; 

h. melaksanakan pemberian penghargaan pada kalangan dunia usaha yang peduli pada 

lingkungan; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya.       

 

 

 

 

 

 



 

Struktur jabatan Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan berdasarkan Peraturan Bupati 

Blitar Nomor 59 Tahun 2016, yaitu : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan  

1. Penelaah Dampak Lingkungan; 
2. Pengelola Dokumen Mengenai Analisis 

Dampak Lingkungan 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Pengawasan dan Dampak Lingkungan Tahun 2018, 

sebagai berikut : 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya usaha/ 
kegiatan yang memiliki 
pengelolaan limbah 
status baik 

- Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan 
dibina 

100 
usaha 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Meningkatnya 
usaha/ kegiatan yang 
memiliki 
pengelolaan limbah 
status baik 

Jumlah usaha/kegiatan 
yang diawasi dan dibina 

100 
usaha 

100 usaha 100% 

 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Seksi Pengawasan dan Dampak Lingkungan 

menunjukkan seluruh capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target. Capaian ini diraih 

dengan adanya kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 

Seksi Pengawasan dan Dampak Lingkungan melalui Kegiatan : 

1. Fasilitasi Pengawasan Dampak Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 

50.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 45.715.624,- (91,43%) yang berarti ada 

efisiensi kegiatan sebesar 8,57%. 



Faktor pendukung capaian kinerja Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Dampak Lingkungan 

adalah adanya koordinasi yang baik dengan bidang Tata Lingkungan terkait data rekapitulasi 

usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan dan ketersediaan dokumen lingkungan. 

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan 

jumlah usaha yang harus diawasi  sehingga mempengaruhi progres capaian kinerja kegiatan 

kurang maksimal, walaupun pada akhirnya tetap tercapai targetnya. 

 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi 

Pengawasan dan Dampak Lingkungan; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Bidang serta stakeholder terkait untuk 

memaksimalkan hasil pada penilaian Adipura; 

3. Berkoordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait seperti dunia usaha, pekerja, 

Pihak Desa dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan 

dampak limbah terhadap lingkungan;  

4. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

5. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

7. Penambahan anggaran agar semakin banyak usaha yang diawasi pengelolaan 

lingkungannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

         

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai 

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan dan 

pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penanggulangan dan 

Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penanggulangan dan pemulihan lingkungan; 

b. melaksanakan kegiatan penanggulangan dan pemulihan lingkungan; 

c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pemulihan 

lingkungan; 

d. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pemulihan lingkungan; 

e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan dan 

pemulihan lingkungan;       

 

Struktur jabatan Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan, yaitu : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan  

1. Analis Pengamanan Lingkungan; 
2. Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan; 
3. Pengelola Penyehatan Lingkungan 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Tahun 

2018, sebagai berikut : 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya usaha/ 
kegiatan yang memiliki 
pengelolaan limbah 
status baik 

- Jumlah peserta kegiatan penanggulangan 
dan pemulihan kerusakan lingkungan 

100 
orang 

2. Meningkatnya SDM bagi 
tenaga kerja dan 
masyarakat dalam 
pengelolaan lingkungan 
hidup 

- Jumlah tenaga kerja dan masyarakat yang 
dibina dalam pengelolaan sampah rumah 
tangga 

120 
orang 

  - Jumlah IHT yang dipantau dan diawasi 
pengelolaan lingkungannya 

12 IHT 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Meningkatnya 
usaha/ kegiatan yang 
memiliki 
pengelolaan limbah 
status baik 

Jumlah peserta kegiatan 
penanggulangan dan 
pemulihan kerusakan 
lingkungan 

100 
orang 

100 orang 100% 

2. Meningkatnya SDM 
bagi tenaga kerja 
dan masyarakat 
dalam pengelolaan 
lingkungan hidup 
 
 

Jumlah tenaga kerja dan 
masyarakat yang dibina 
dalam pengelolaan 
sampah rumah tangga 

120 
orang 

120 orang 100% 



  Jumlah IHT yang 
dipantau dan diawasi 
pengelolaan 
lingkungannya 

12 IHT 12 IHT 100% 

 Rata-Rata    100% 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan 

Lingkungan menunjukkan capaian kinerja rata-rata sebesar 100% sesuai dengan target. 

Capaian ini diraih dengan adanya kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas 

pokok dan fungsi Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan melalui Kegiatan : 

1. Fasilitasi Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan dengan anggaran 

sebesar Rp. 25.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 24.819.792,- (99,28%) yang berarti 

ada efisiensi anggaran sebesar 0,72%; 

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Industri melalui Penyediaan 

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DBHCHT) dengan anggaran sebesar 

Rp. 200.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 152.224.350,- (76,11%) yang berarti ada 

efisiensi kegiatan sebesar 23,89%; 

3. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri 

melalui Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan (DBHCHTT) dengan anggaran 

sebesar Rp. 100.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 96.404.382,- (96,40%) yang 

berarti ada efisiensi kegiatan sebesar 3,6%. 

Faktor pendukung capaian kinerja kegiatan Seksi Penanggulangan dan Pemulihan 

Lingkungan adalah banyaknya potensi wilayah yang bisa dibina dengan kegaiatan ini. 

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah adanya perubahan anggaran kegiatan pada PAK 

sehingga mempengaruhi progres capaian kinerja kegiatan kurang maksimal. 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi 

Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Bidang serta stakeholder terkait untuk 

memaksimalkan hasil pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengolahan sampah dan 

limbah organik; 



3. Berkoordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait seperti Pabrik rokok, petani 

tembakau, Pihak Desa dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya 

pengolahan sampah dan limbah organik;  

4. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

5. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN SENGKETA LINGKUNGAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan sengketa 

lingkungan, serta koordinasi dan sinkronisasi sanksi dan penyelesaian sengketa lingkungan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengaduan dan Sengketa 

Lingkungan mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penanganan pengaduan lingkungan hidup; 

b. melaksanakan penerimaan, verifikasi dan klarifikasi laporan pengaduan lingkungan; 

c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi  lingkungan; 

d. melaksanakan penerapan dan monitoring sanksi lingkungan; 

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penanganan pengaduan lingkungan hidup; 

f. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 

g. melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 

h. melaksanakan verifikasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup; 

i. melaksanakan penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 

j. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan; 

k. pelaksanaan koordinasi sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; 

l. melakukan evaluasi dan membuat pelaporan hasil sengketa lingkungan hidup; 

m. melaksanakan dan melakukan pengawasan audit lingkungan; 

a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya.       

 

 

 

 

 



 

Struktur jabatan Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan, yaitu : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan  

1. Analis Lingkungan; 
2. Pengelola Data Laporan dan Pengaduan 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Tahun 2018, 

sebagai berikut : 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya 
usaha/kegiatan yang 
memiliki pengelolaan 
limbah status baik 

- Persentase penanganan pengaduan 
masyarakat yang ditangani 

100% 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Meningkatnya 
usaha/kegiatan yang 
memiliki 
pengelolaan limbah 
status baik 

Persentase penanganan 
pengaduan masyarakat 
yang ditangani 

100% 100% 100% 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan 

menunjukkan seluruh capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target. Capaian ini diraih 

dengan adanya kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 

Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan melalui Kegiatan : 

1. Fasilitasi Penaganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 

25.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 11.880.000,- (47,52%) yang berarti ada efisiensi 

anggaran sebesar 52,48%. 

Faktor pendukung capaian kinerja Kegiatan Fasilitasi Penaganan Pengaduan dan Sengketa 

Lingkungan adalah tersedianya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang 

mendukung kegiatan. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya pemahaman 



pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengolahan limbah di kalangan dunia usaha dan 

masyarakat sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi kalangan pengusaha dan 

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan permasalahan 

lingkungan hidup antara dunia usaha dan masyarakat. 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi 

Pengaduan dan Sengketa Lingkungan; 

2. Berkoordinasi dan kerjasama dengan Kepala Seksi, Kepala Bidang, stakeholder terkait 

seperti Pabrik rokok, Pihak Desa dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 

dan pencegahan serta pemantauan terhadap pencemaran/kasus lingkungan;  

3. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

4. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

6. Perlu adanya sosialisasi tentang prosedur pengaduan terkait lingkungan hidup kepada 

masyarakat. 

 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

        



LAPORAN KINERJA 

KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan 

keanekaragaman hayati. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya 

Alam  mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati dan 

ekosistimnya; 

b. menyusun profil keanekaragaman hayati daerah; 

c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian keanekaragaman 

hayati dan ekosistemnya; 

d. melaksanakan pengelolaan  konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem; 

e. melaksanakan perlindungan dan konservasi akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya 

alam; 

f. melaksanakan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air; 

g. melaksanakan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber 

air; 

h. mengkoordinasi pengelolaan konservasi lahan dan kawasan pesisir; 

i. mengkoordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan kawasan 

lindung; 

j. mengkoordinasi  pengelolaan kawasan konservasi, dan lahan; 

k. mengkoordinasi penetapan kawasan lindung dan rawan bencana; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya. 

 

 



Struktur jabatan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam, yaitu : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam 

1. Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup; 

2. Pengelola Pemeliharaan Konservasi 

Lingkungan dan Kawasan Konservasi 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Tahun 2018, sebagai 

berikut : 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya luas 
lahan kritis yang 
dikonservasi 

- Luas lahan kritis yang direhabilitasi 66 Ha 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

 

No. 
Sasaran Program 
/             Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Meningkatnya luas 
lahan kritis yang 
dikonservasi 

Luas lahan kritis yang 
direhabilitasi 

66 Ha 66 Ha 100% 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam 

menunjukkan seluruh capaian kinerja sebesar 100% sesuai target. Capaian ini diraih dengan 

adanya kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi 

Konservasi Sumber Daya Alam melalui Kegiatan : 

1. Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- 

yang terealisasi sebesar Rp. 1.445.408.714,- (96,36%) yang berarti ada efisiensi kegiatan 

sebesar 3,64% 

Faktor pendukung capaian kinerja Kegiatan Fasilitasi Sumber Daya Alam adalah tersedianya 

anggaran serta sumber daya manusia serta terjalinnya koordinasi yang baik antar pihak 



terkait. Sementara kendala yang dihadapi adalah adanya kegiatan penanaman yang lokasinya 

berada di luar Kabupaten Blitar serta kondisi lapangan yang cukup berat sehingga 

mempengaruhi progres capaian kinerja kegiatan, walaupun pada akhirnya tetap tercapai 

targetnya. 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi 

Konservasi Sumber Daya Alam; 

2. Berkoordinasi dan kerjasama dengan Kepala Seksi dan Kepala Bidang serta stakeholder 

terkait seperti Perhutani, Balai DAS, Pihak Desa dan masyarakat sekitar hutan / lahan 

kritis dalam kegiatan penanaman bibit pohon;  

3. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

4. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

6. Perekrutan tambahan tenaga pendamping kegiatan. 

 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA SEKSI MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Mitigasi dan Adaptasi 

Perubahan Iklim  mempunyai fungsi : 

a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kegiatan/usaha yang potensial menjadi 

sumber pengeluaran gas rumah kaca; 

b. melaksanakan evaluasi dan perumusan rencana pencapaian tingkat pengurangan emisi 

gas rumah kaca; 

c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana aksi daerah dalam pengurangan emisi gas 

rumah kaca; 

d. melaksanakan koordinasi pengendalian dampak pemanasan global dan penurunan 

kualitas lingkungan; 

e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim; 

f. melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 



Struktur jabatan Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, yaitu : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

1. Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim; 

2. Penyusun Rencana Mitigasi dan Adaptasi 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018, 

sebagai berikut : 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya luas lahan 
kritis yang dikonservasi 

- Jumlah lahan yang direhabilitasi di 
kawasan pemukiman 

3 
kecamatan 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4)   

1. Meningkatnya luas 
lahan kritis yang 
dikonservasi 

Jumlah lahan yang 
direhabilitasi di kawasan 
pemukiman 

3 
kecamatan 

3 
kecamatan 

100% 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

menunjukkan seluruh capaian kinerja sebesar 100% sesuai target. Capaian ini diraih dengan 

adanya kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi 

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim melalui Kegiatan : 

1. Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan anggaran sebesar Rp. 

25.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 23.875.000,- (95,50%) yang berarti ada 

efisiensi anggaran sebesar 4,5%. 

Faktor pendukung capaian kinerja Kegiatan Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

adalah tersedianya sumber daya manusia pelakana kegiatan serta tersedianya potensi sasaran 



kegiatan. Sementara kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran dibandingkan 

kebutuhan sasaran yang cukup banyak sehingga mempengaruhi progres capaian kinerja 

kegiatan, walaupun pada akhirnya tetap tercapai targetnya. 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi 

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi dan stakeholder terkait untuk memaksimalkan hasil 

pada penilaian eco pesantren; 

3. Berkoordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait seperti Pihak Desa, pengelola 

pesantren serta penghuni dan masyarakat sekitar pondok pesantren dalam kegiatan 

pengelolaan lingkungan;  

4. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

5. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

7. Perlunya tambahan anggaran. 

 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 

Blitar, 2 Januari 2019 
 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA SEKSI KEMITRAAN LINGKUNGAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, lembaga 

masyarakat dan lembaga lainnya dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan  

mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat; 

b. melaksanakan koordinasi pengembangan dan pelaksanaan kemitraan lingkungan hidup; 

c. melaksanakan peningkatan peran dan kerjasama kemitraan lingkungan hidup; 

d. mengembangkan pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional pengelolaan 

lingkungan hidup; 

e. melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama antar daerah,  instansi vertikal dan 

lembaga masyarakat di bidang lingkungan hidup; 

f. melaksanakan koordinasi program dan pembinaan desa/kelurahan menuju bersih, sehat, 

asri, dan lestari; 

g. melaksanakan koordinasi program pengembangan kota hijau/ kota yang berkelanjutan; 

h. melaksanakan koordinasi program dan pembinaan lembaga pendidikan formal dan non 

formal yang peduli dan berbudaya lingkungan; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 



Struktur jabatan Seksi Kemitraan Lingkungan , yaitu : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan 

1. Analis Kemitraan; 

2. Fasilitator Kemitraan 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Kemitraan Lingkungan  Tahun 2018, sebagai berikut : 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya luas lahan 
kritis yang dikonservasi 

- Jumlah Lokasi Fasilitasi Kemitraan 
Lingkungan yang diselenggarakan 

22 
Desa/Kel, 

15 
Sekolah, 
5 ponpes 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Meningkatnya luas 
lahan kritis yang 
dikonservasi 

Jumlah Lokasi Fasilitasi 
Kemitraan Lingkungan 
yang diselenggarakan 

22 
Desa/Kel, 

15 
Sekolah, 
5 ponpes 

22 
Desa/Kel, 

15 
Sekolah, 
5 ponpes 

100% 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan  menunjukkan 

seluruh capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target. Capaian ini diraih dengan adanya 

kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Kemitraan 

Lingkungan  melalui Kegiatan : 

1. Fasilitasi Kemitraan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- yang 

terealisasi sebesar Rp. 128.331.571,- (98,72%) yang berarti ada efisiensi anggaran sebesar 

1,28%. 

Faktor pendukung capaian kinerja Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Lingkungan adalah 

tersedianya anggaran dan sumber daya manusia serta adanya respon yang baik dari semua 

pihak terkait. 



D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi 

Kemitraan Lingkungan; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi dan stakeholder terkait untuk memaksimalkan hasil 

pada penilaian Desa/Kelurahan Berseri, sekolah adiwiyata; 

3. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

4. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 
Blitar, 2 Januari 2019 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA SEKSI KEBERSIHAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR  

TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Seksi Kebersihan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan serta pengembangan 

pengelolaan sampah oleh masyarakat. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kebersihan  mempunyai 

fungsi : 

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta strategi di bidang 

penyelenggaraan pengelolaan sampah; 

b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan sampah; 

c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap jenis, karakteristik dan volume 

sampah; 

d. melaksanakan penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan 

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; 

e. melaksanakan pengelolaan sampah, meliputi pengurangan sampah (pembatasan 

timbulan, daur ulang dan pemanfaatan kembali) dan penangan sampah (pemilahan, 

pengumpulan, dan pengangkutan); 

f. melaksanakan pengadaan sarana kebersihan, sarana pengangkutan, kontainer dan TPS 

sampah; 

g. pelaksanaan pengangkutan sampah dari TPS ke TPST dan atau ke TPA; 

h. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan pengelolaan sampah oleh 

masyarakat; 

i. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengorganisasian, pengendalian dan 

pengawasan pekerja kebersihan kawasan perkotaan; dan 



 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Struktur jabatan Seksi Kebersihan, yaitu : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Seksi Kebersihan 

1. Juru Pungut Kebersihan; 

2. Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan  



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Kebersihan Tahun 2018, sebagai berikut : 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya pelayanan 
kebersihan dan 
pertamanan wilayah 
perkotaan 

- Jumlah kawasan perkotaan yang bersih 8 kota 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Meningkatnya 
pelayanan 
kebersihan dan 
pertamanan wilayah 
perkotaan 

Jumlah kawasan 
perkotaan yang bersih 

8 9 112,5% 

 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Seksi Kebersihan menunjukkan seluruh 

capaian kinerja sebesar 112,5% sesuai dengan target. Capaian ini diraih dengan adanya 

kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi 

Kebersihan melalui Kegiatan : 

1. Fasilitasi Penanganan Kebersihan dengan anggaran sebesar Rp. 1.920.000.000,- yang 

terealisasi sebesar Rp. 1.248.060.497,- (65,00%) yang berarti ada efisiensi kegiatan 

sebesar 35%. 

Faktor pendukung capaian kinerja Kegiatan Fasilitasi Penanganan Kebersihan adalah 

tersedianya anggaran dan sumber daya manusia. Sedangkan kendala yang dihadapi pada 

Kegiatan Fasilitasi Penanganan Kebersihan adalah terlalu pendeknya waktu realisasi 



anggaran PAK untuk pengadaan Arm roll Truk dan Kontainer yang membutuhkan waktu 

lebih dari 2 bulan sehingga mempengaruhi progres capaian kinerja kegiatan kurang 

maksimal. 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi 

Kebersihan; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Bidang untuk memaksimalkan dan 

mengefektifkan peran pelaksana kebersihan sampah dalam melayani kebersihan di 

lingkungan masyarakat;  

3. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

4. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

6. Mengajukan nota dinas agar anggaran Pengadaan Armroll Truk dan Kontainer dapat 

dianggarkan pada tahun 2019. 

 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 
Blitar, 2 Januari 2018 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN SAMPAH 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan 

pemrosesan akhir sampah. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengolahan dan 

Pemrosesan Sampah  mempunyai fungsi : 

a. melaksanakan penyusunan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana 

prasarana pengolahan dan pemrosesan akhir sampah; 

b. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R), 

Tempat Pengolahan sampah Terpadu (TPST), Tempat Pemrosesan Akhir sampah 

(TPA); 

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah pada TPS 3R, 

TPST,TPA yang dikelola oleh masyarakat atau swasta; 

d. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan 

akhir sampah; 

e. melaksanakan penyelenggaraan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengolahan 

dan pemrosesan akhir; 

f. melaksanakan penanganan pengelolaan dan pemanfaatan lindi dan gas methan sampah; 

g. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengorganisasian, pengendalian dan 

pengawasan pekerja pengelola sampah pada fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir 

sampah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 



 

Struktur jabatan Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah, yaitu : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah 

1. Pengelola Sampah; 
2. Pengawas Lapangan Angkutan Sampah; 
3. Pengelola Limbah 

 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah Tahun 2018, 

sebagai berikut : 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya pelayanan 
kebersihan dan 
pertamanan wilayah 
perkotaan 

- Jumlah timbulan sampah yang tertangani 40.000 
m3 

  - Persentase peningkatan bank sampah dan 
TPS 3R 

10% 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Meningkatnya 
pelayanan 
kebersihan dan 
pertamanan wilayah 
perkotaan 

Jumlah timbulan sampah 
yang tertangani 

40.000 
m3 

40.000 
m3 

100% 

  Persentase peningkatan 
bank sampah dan TPS 3R 

10% 10% 100% 

 Rata-Rata    100% 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah 

menunjukkan seluruh capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target. Capaian ini diraih 

dengan adanya kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 

Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah melalui Kegiatan : 



1. Fasilitasi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah dengan anggaran sebesar Rp. 

877.427.050,- yang terealisasi sebesar Rp. 723.344.064,- (82,44%) yang berarti ada 

efisiensi anggaran sebesar 17,56% 

Faktor pendukung capaian kinerja Kasi Pengelolaan dan Pemrosesan Sampah adalah 

tersedianya anggaran. Sementara kendala yang dihadapi adalah kurangnya personel serta 

kurangnya sarana dan prasarana penunjang di TPA. 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi 

Pengolahan dan Pemrosesan Sampah; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Bidang untuk memaksimalkan dan 

mengefektifkan peran pemeliharaan dan pengelolaan TPS dan TPA;  

3. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

4. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

6. Penambahan personel. 

7. Penambahan sarana dan prasarana untuk TPA. 

 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 
Blitar, 2 Januari 2019 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA 

KEPALA SEKSI PERTAMANAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR  

TAHUN 2018 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar, Kepala Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan  kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pertamanan 

dan RTH meliputi penataan, pemeliharaan dan pengembangan serta pembinaan peran serta 

masyarakat. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pertamanan dan Ruang 

Terbuka Hijau mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan 

Pertamanan dan RTH; 

b. mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan Pertamanan dan RTH; 

c. melaksanakan penataan dan pemeliharaan Pertamanan dan RTH; 

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pertamanan dan RTH; 

e. melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan penataan keindahan dan keasrian 

perkotaan; 

f. melaksanakan pengembangan dan/atau pemeliharaan pada monumen bersejarah, gapura 

kota, dan tugu perbatasan; 

g. melaksanakan pengembangan taman kota dan hutan kota sebagai taman rekreasi berbasis 

lingkungan; 

h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat danam pengelolaan pertamanandan 

pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH); dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

 

 



 

Struktur jabatan Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau, yaitu : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka 

1. Pengelola Penyehatan Lingkungan; 
2. Pengelola Sarana dan Prasarana Taman; 
3. Pengawas Tata Pertamanan 



BAB II  

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018, 

sebagai berikut : 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya pelayanan 
kebersihan dan 
pertamanan wilayah 
perkotaan 

- Jumlah RTH dikelola DLH 2 RTH 

  - Jumlah Taman Kota yang dikelola DLH 4 Taman 
Kota 

  - Jumlah Taman Kota baru yang dibangun 
DLH 

1 Taman 
Kota 

  - Jumlah penambahan sarpras kebersiahan 
dan persampahan yang berfungsi baik 

12 unit 

 

B. Capaian Kinerja  

Capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. 

No. 
Sasaran Program /             

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 
Realisasi 

 
Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Meningkatnya 
pelayanan 
kebersihan dan 
pertamanan wilayah 
perkotaan 

Jumlah RTH dikelola 
DLH 

2 RTH 2 RTH 100% 

  Jumlah Taman Kota yang 
dikelola DLH 

4 Taman 
Kota 

4 Taman 
Kota 

100% 

  Jumlah Taman Kota baru 
yang dibangun DLH 
 
 

1Taman 
Kota 

1Taman 
Kota 

100% 



  Jumlah penambahan 
sarpras kebersiahan dan 
persampahan yang 
berfungsi baik 

12 unit 12 unit 100% 

 Rata-Rata    100% 

 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja  

Hasil evaluasi indikator kinerja Kepala Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau 

menunjukkan seluruh capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target. Capaian ini diraih 

dengan adanya kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 

Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau melalui Kegiatan : 

1. Fasilitasi Pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau dengan anggaran sebesar 

Rp. 1.823.327.500,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.792.283.435,44 (98,30%) yang berarti 

ada efisiensi anggaran sebesar 1,7% 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK) dengan anggaran 

sebesar Rp. 830.370.410,- yang terealisasi sebesar Rp. 738.750.303,- (88,97%) yang 

berarti ada efisiensi anggaran sebesar 11,03%. 

Faktor pendukung capaian kinerja Kasi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau adalah 

tersedianya anggaran. Sementara kendala yang dihadapi adalah kurangnya personel. 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Langkah – langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu : 

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi 

Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Bidang untuk memaksimalkan dan 

mengefektifkan peran pemeliharaan dan pengelolaan taman serta Ruang Terbuka Hijau;  

3. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku; 

4. Bekerja sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat; 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

6. Penambahan personel. 

 

 

 



E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan (Disposisi) Atasan langsung 

 Laporan Kurang Baik 

V Laporan Sudah baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Realisasi Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 ....................................................................................... 

 
Blitar, 2 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


