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INSTANSI PEMERINTAH
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan

dan Kineja Instansi Pemerintah, Instruksi

Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/2004
tetang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2012 tetang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tetang Perubahan Lampiran Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2012

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Evaluasi

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah maka semua Instansi Pemerintah dituntut untuk menyiapkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus
akuntabilitas kinerja utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Sebagai upaya untuk mewujudkan suatu Organisasi yang baik dan efektif,
maka perlu pengelolaan organisasi tersebut secara profesional sesuai dengan urusan
yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan urusan akan dapat dilaksanakan
dengan

baik jika dalam

organisasi

tersebut

berlangsung

mekanisme

sistem

manajemen yang efektif, efesien, dan inovatif. Pengukuran kinerja merupakan
jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas, sehingga suatu
pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikatorindikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik
dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama
dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program
dan

kegiatannya.

Program

dan

kegiatan

merupakan

program

dan

kegiatan

sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategis Pemerintah Daerah yang
bersangkutan. Bila dikaji dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik
adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik maka kinerja organisasi
publik itu baru dapat dikatakan berhasil apabila mampu dalam mewujudkan tujuan
dan misinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua
fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana
bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja
kepada seluruh steakholders (Bupati, DPRD dan masyarakat).

Kedua, laporan

akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas
sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dua fungsi
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utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan
dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.
Maksud

dan

tujuan

penyusunan

dan

penyampaian

LAKIP

Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong Tahun 2018 mencakup hal-hal sebagai berikut
:
 Maksud pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lebong adalah sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok

dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang

dipercayakan.
 Tujuan pembuatan laporan Akuntaabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lebong merupakan evaluasi kinerja kegiatan untuk menentukan
keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

dan

kewenangan

pemerintah Kabupaten Lebong yang tercermin dari capaian kinerja sasaran
selama tahun anggaran 2018.
1.2.

Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan

1.2.1 Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tetang Tugas
dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lebong adalah sebagai

berikut :

(1)

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Perencanaan dan Penataan PPLH, membawahi :
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas,
membawahi :
1. Seksi Pengelolaan Sampah;
2. Seksi Limbah B3; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
membawahi :
1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
f.

Unit Pelaksana Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
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1.2.2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi
Kepala Dinas
Pasal 2
(1)

Kepala

Dinas

Lingkungan

Hidup

mempunyai

tugas

memimpin,

mengendalikan, mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas kantor
dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten (desentralisasi)
bidang lingkungan hidup dan kebersihan yang menjadi kewenangannya serta
tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
dan kebersihan;
b. pengkoordinasian dan Sinkronisasi program kegiatan pada Sekretariat,
Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional serta UPT;
c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang lingkungan hidup dan
kebersihan;
d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
lingkungan hidup dan kebersihan;
e. pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan
pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan bahan berbahaya
dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, juga sampah;
f.

penyajian komunikasi dan informasi kualitas lingkungan serta penaatan
hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;

g. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di
bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
h. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan
kebersihan;
i.

pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan,
pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di
lingkungan dinas dan menyampaikan laporan kinerja;

j.

pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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Sekretariat
Pasal 3
(1)

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh
unit

kerja

di

Lingkungan

Dinas

yang

meliputi

pengkoordinasian

penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
serta pengelolaan keuangan.
(2)
(3)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;
b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
kerumahtanggaan;
e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
f.

penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
i.

penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi
pelaksanaan tugas Dinas;

j.

penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;

k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
l.

evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

m. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan
pelayanan kesekretariatan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.
(4)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5)

Sekretariat, membawahi:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

Lankip DInas Lingkungan Hidup Kab. Lebong TA. 2018

4

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
(6)

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin
oleh

seorang

Kepala

Subbagian

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Pasal 4
(1)

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan,
rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di
Lingkungan Dinas.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan
administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi
kepegawaian;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat–surat,
naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi
dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas;
e. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
penunjang pelaksanaan tugas;
f.

menyusun dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi
perjalanan dinas;

g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat–rapat
dinas;
h. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
i.

melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban
kantor;

j.

pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan
kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;

k. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
perlengkapan Dinas;
l.

melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
inventarisasi perlengkapan dinas;

m. menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
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pelaksanaan tugas Dinas;
n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian
peraturan perundang–undangan;
o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
p. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi
pegawai;
q. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai,
karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan
kesejahteraan pegawai;
r. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/
pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
s. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan
pengembangan karier serta disiplin pegawai;
t. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti
pegawai;
u. pengoordinasian penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkapan (DUK), sumpah/janji pegawai;
v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
w. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja
lain di lingkungan Dinas; dan
x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5
(1)

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan
Dinas

serta

penyiapan

bahan

penyusunan

anggaran,

penatausahaan

keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan
pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas serta
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Dinas;
b. menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja
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Dinas;
c. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program Dinas;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran
Dinas;
f.

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis
pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas;

g. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan
anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
h. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan Dinas;
i.

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan
dan belanja;

j.

melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji
serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;

k. merencankaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program
adminstrasi pengelolaan keuangan;
l.

melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja Dinas;

m. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan
pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan Dinas;
n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
o. melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program
kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan
Dinas;
p. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung
pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
q. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan
dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik
Dinas;
s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas;
t. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
v. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan
sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
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w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3
Bidang Perencanaan dan Penaatan PPLH
Pasal 6
(1)

Bidang

Perencanaan

melaksanakan

sebagian

dan

Penaatan

urusan

Dinas

PPLH

mempunyai

Lingkungan

Hidup

tugas
dalam

perumusan kebijakan bidang Perencanaan dan Penaatan PPLH.
(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Perencanaan dan Penaatan PPLH mempunyai fungsi :
a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
b. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
c. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup;
d. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik
Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau,
mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup};
e. sinkronisasi RPPLH Daerah, Provinsi, Nasional, dan Ekoregion;
f.

penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);

g. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah;
h. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
i.

penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;

j.

pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

k. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
l.

fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

m. pemantauan dan evaluasi KLHS;
n. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), izin lingkungan,
Audit LH, Analisis resiko LH)};
o. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
p. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan
(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
q. pelaksanaan proses izin lingkungan;
r.

penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan masyarakat;

s. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang
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tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
t.

pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

u. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
v. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil
tindak lanjut pengaduan;
w. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun
melalui pengadilan;
x. sosialisasi tata cara pengaduan;
y. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat
atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
z. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau
kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan;
aa. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
bb. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;
cc. pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup Daerah;
dd. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
ee. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
ff. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
gg. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
hh. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara
terpadu; dan
ii. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)

Bidang Perencanaan dan Penaatan PPLH dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(4)

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, membawahi :
a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
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(5)

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup.
Pasal 7

(1)

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai
tugas

merencanakan,

pengendalian

teknis

melaksanakan,
pelaksanaan

mengevaluasi

analisis

dampak

dan

melaporkan

lingkungan

serta

pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup.
(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH);
c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup;
f.

mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup;

g. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik
Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau,
mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup};
h. melaksanakan sinkronisasi RPPLH Daerah, Provinsi, Nasional, dan
Ekoregion;
i.

menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);

j.

penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah;

k. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang
RPPLH;
l.

menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;

m. melaksanakan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS);
n. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
KLHS;
o. melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS;
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q. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin
Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
r.

melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan
UKL/UPL);

s. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan
(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
t.

melaksanakan proses izin lingkungan;

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 8
(1)

Seksi

Seksi

Pengaduan

dan

Penyelesaian

Sengketa

Lingkungan

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan teknis pelaksanaan tindak lanjut pengaduan dan penegakan
hukum bidang lingkungan hidup.
(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
a. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau
kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
c. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil
tindak lanjut pengaduan;
f.

melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar
pengadilan maupun melalui pengadilan;

g. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
h. melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan
pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai
dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
i.

menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan
yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;

j.

melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
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k. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;
l.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

m. melaksanakan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum
lingkungan;
n. melaksanakan pembentukan tim monitoring dan koordinasi
penegakan hukum;
o. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
p. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
q. melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum
pidana secara terpadu; dan
r.

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 9

(1)

Seksi

Penegakan

Hukum

Lingkungan

Hidup

mempunyai

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

tugas
teknis

pelaksanaan tindak lanjut pengaduan dan penegakan hukum bidang
lingkungan hidup.
(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
a. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau
kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
c. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil
tindak lanjut pengaduan;
f.

melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar
pengadilan maupun melalui pengadilan;

g. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
h. melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan
pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai
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dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
i.

menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan
yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;

j.

melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

k. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;
l.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

m. melaksanakan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum
lingkungan;
n. melaksanakan pembentukan tim monitoring dan koordinasi
penegakan hukum;
o. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
p. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
q. melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum
pidana secara terpadu; dan
r.

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas,
Pasal 10
(1)

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas,
mempunyai

tugas

menyelenggarakan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan
Kapasitas.
(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Kebersihan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
mempunyai fungsi :
a.

penyusunan informasi pengelolaan sampah;

b.

penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk
setiap kurun waktu tertentu;

c.

perumusan kebijakan pengurangan sampah;

d.

pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
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e.

pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang
mampu diurai oleh proses alam;

f.

pembinaan pendaur ulangan sampah;

g.

penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;

h.

pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan
produk;

i.

perumusan kebijakan penanganan sampah;

j.

koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan
akhir sampah;

k.

penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanganan kebersihan
dan sampah;

l.

pelaksanaan penyuluhan dan mendorong kepedulian masyarakat
tentang kebersihan;

m.

pelaksanaan pemeliharan dan pelestarian kebersihan;

n.

pelaksanaan penyediaan tempat-tempat sampah pada lokasi-lokasi
tertentu;

o.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasi pengelolaan
persampahan dan pembuangan sampah, pengangkutan sampah serta
penataan, pengaturan dan aktifitas operasi TPA;

p.

pelaksanaan adminitrasi pembersihan selokan dan saluran serta
penyapuan jalan;

q.

pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

r.

penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) sampah;

s.

pengawasan terhadap TPA dengan sistem pembuangan open dumping;

t.

penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan
sampah;

u.

pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir
sampah;

v.

pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain dan kemitraan dengan
badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan
sampah;

w.

pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

x.

penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan
sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh
swasta;

y.

pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

z.

perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
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sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
aa. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
bb. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi pengajuan,
perpanjangan, perubahan dan pencabutan;
cc.

pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;

dd. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara
limbah B3;
ee.

penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan
limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

ff.

pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

gg.

pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat
angkut roda 3 (tiga);

hh. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;
ii.

pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;

jj.

pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan,
pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

kk. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
ll.

identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan
keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

mm. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
nn. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
oo. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
pp. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
qq. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;
rr.

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan
pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
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tradisional terkait PPLH;
ss.

pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

tt.

penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

uu. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
vv.

pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;

ww. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
xx. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
yy.

peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

zz.

pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

aaa. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
bbb. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
ccc. pengembangan jenis penghargaan LH;
ddd. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
eee. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
fff.

pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

ggg. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat
provinsi dan nasional; dan
hhh. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4)

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas,
membawahi :
a. Seksi Pengelolaan Sampah
b. Seksi Limbah B3; dan
c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

(5)

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.
Pasal 11

(1)

Seksi

Pengelolaan

Sampah

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan
sampah dan Limbah B3.
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(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
a. menyusun informasi pengelolaan sampah;.
b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk
setiap kurun waktu tertentu;
c. melaksanakan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/industri;
e. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan
kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f.

melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;

g. melaksanakan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
h. melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan
kemasan produk;
i.

melaksanakan perumusan kebijakan penanganan kebersihan dan
sampah;

j.

melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana
penanganan kebersihan dan sampah;

k. melaksanakan penyuluhan dan mendorong kepedulian masyarakat
tentang kebersihan ;
l.

melaksanakan pemeliharan dan pelestarian kebersihan;

m. melaksanakan penyediaan tempat-tempat sampah pada lokasi-lokasi
tertentu;
n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasi pengelolaan
persampahan dan pembuangan sampah, pengangkutan sampah serta
penataan, pengaturan dan aktifitas operasi TPA;
o. melaksanakan adminitrasi pembersihan selokan dan saluran serta
penyapuan jalan;
p. melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan
pemrosesan akhir sampah;
q. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
r.

melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan
sampah;

s. menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS),
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) sampah;
t.

melaksanakan pengawasan terhadap TPA dengan sistem pembuangan
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open dumping;
u. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampah;
v. melaksanakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan
pemrosesan akhir sampah;
w. melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan kemitraan dengan
badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan
sampah;
x. melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
y. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang
diselenggarakan oleh swasta;
z.

melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

aa. melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
bb. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
cc. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan
sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi pengajuan,
perpanjangan, perubahan dan pencabutan;
dd. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
ee. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara
limbah B3;
ff. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan
pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan
pencabutan);
gg. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
hh. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat
angkut roda 3 (tiga);
ii. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3;
jj. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
kk. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,
pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
ll. melaksanakan tugas lain yg diberikan oleh atasan.
Pasal 12
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(1)

Seksi Limbah B3 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan sampah dan Limbah
B3.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
a. menyusun informasi pengelolaan sampah;
b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk
setiap kurun waktu tertentu;
c. melaksanakan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/industri;
e. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan
kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f.

melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;

g. melaksanakan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
h. melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan
kemasan produk;
i.

melaksanakan perumusan kebijakan penanganan kebersihan dan
sampah;

j.

melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana
penanganan kebersihan dan sampah;

k. melaksanakan penyuluhan dan mendorong kepedulian masyarakat
tentang kebersihan ;
l.

melaksanakan pemeliharan dan pelestarian kebersihan;

m. melaksanakan penyediaan tempat-tempat sampah pada lokasi-lokasi
tertentu;
n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasi pengelolaan
persampahan dan pembuangan sampah, pengangkutan sampah serta
penataan, pengaturan dan aktifitas operasi TPA;
o. melaksanakan adminitrasi pembersihan selokan dan saluran serta
penyapuan jalan;
p. melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan
pemrosesan akhir sampah;
q. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
r.

melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan
sampah;

s. menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS),
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan
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Akhir (TPA) sampah;
t.

melaksanakan pengawasan terhadap TPA dengan sistem pembuangan
open dumping;

u. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampah;
v. melaksanakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan
pemrosesan akhir sampah;
w. melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan kemitraan dengan
badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan
sampah;
x. melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
y. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang
diselenggarakan oleh swasta;
z.

melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

aa. melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
bb. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
cc. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan
sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi pengajuan,
perpanjangan, perubahan dan pencabutan;
dd. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
ee. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara
limbah B3;
ff. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan
pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan
pencabutan);
gg. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
hh. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat
angkut roda 3 (tiga);
ii. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3;
jj. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
kk. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,
pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
ll. melaksanakan tugas lain yg diberikan oleh atasan.
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Pasal 13
(1)

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat
(MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH);
b. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan
pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
c. melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
d. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
e. melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
f.

menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PPLH;

g. melaksanakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan
pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait PPLH;
i.

melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

j.

menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

k. menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
l.

melaksanakan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;

m. melaksanakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
n. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
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o. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
p. melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli
LH;
q. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
r.

menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

s. melaksanakan pengembangan jenis penghargaan LH;
t.

menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

u. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
v. melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
w. melaksanakan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten,
provinsi maupun nasional; dan
x. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5
Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Pasal 14
(1)

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan yang meliputi

analisis dampak

lingkungan,

pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan serta penyuluhan
pemulihan kualitas lingkungan.
(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
c. penentuan baku mutu lingkungan;
d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,
pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non
institusi;
e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi
dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
f.

penentuan baku mutu sumber pencemar;

g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian
peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada
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masyarakat;
h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi
dan non institusi;
i.

pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non
institusi;

j.

pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber
pencemar institusi dan non institusi;

k. penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium
lingkungan);
l.

penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta
penghentian) kerusakan lingkungan;
o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan
restorasi) kerusakan lingkungan;
p. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
q. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
r.

pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

s. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
t.

pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

u. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil
emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
v. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
w. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan
berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
x. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman
hayati;
y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
z.

pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati; dan

aa. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4)

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
membawahi :
a. Seksi Pencemaran Lingkungan
b. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
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(5)

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Pasal 15

(1)

Seksi

Pencemaran

Lingkungan

mempunyai

tugas

merencanakan,

pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis
dan evaluasi bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan pelaksanaan
urusan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup.
(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
b. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan
laut;
c. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
d. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,
pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non
institusi;
e. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,
rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
f.

melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;

g. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak
dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan
hidup kepada masyarakat;
h. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber
pencemar institusi dan non institusi;
i.

melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non
institusi;

j.

melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber
pencemar institusi dan non institusi;

k. menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium
lingkungan);
l.

penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

m. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
n. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta
penghentian) kerusakan lingkungan;
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o. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan
restorasi) kerusakan lingkungan; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 16
(1)

Seksi

Kerusakan

Lingkungan

mempunyai

tugas

merencanakan,

pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis
dan evaluasi bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan pelaksanaan
urusan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup.
(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

m
a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
b. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan
laut;
c. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
d. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,
pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non
institusi;
e. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,
rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
f. melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
g. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak
dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan
hidup kepada masyarakat;
h. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber
pencemar institusi dan non institusi;
i. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non
institusi;
j. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi
sumber pencemar institusi dan non institusi;
k. menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan
(laboratorium lingkungan);
l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
m. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
n. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta
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penghentian) kerusakan lingkungan;
o. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan
restorasi) kerusakan lingkungan; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 17
(1)

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis,
evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan dan pelaporan urusan
di daerah bidang pemeliharaan lingkungan hidup.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
b. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
d. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
f.

melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan
Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

g. melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
h. melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan
keanekaragaman hayati;
i.

melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi
keanekaragaman hayati;

j.

melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman
hayati;

k. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati; dan
l.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pasal 18
(1)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk
UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

(2)

Pembentukkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 19

(1)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas
Pasal 20

(1)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 19
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilan.

(2)

Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang

tenaga

fungsional

senior

yang

ditunjuk

diantara

tenaga

fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
(3)

Jumlah

jabatan

fungsional

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
(4)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB III
TATA KERJA
Pasal 21

(1)

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lebong serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah Kabupaten
Lebong sesuai dengan tugas masing-masing.

(2)

Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Setiap pimpinan unit organsiasi di Lingkungan Dinas harus menerapkan
sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing
untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik
melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja
yang terintegrasi.

(4)

Setiap

pimpinan

satuan

organisasi

dalam

Lingkungan

Dinas

bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta
memberikan

bimbingan

dan

petunjuk

bagi

pelaksanaan

tugas

kedinasan.
(5)

Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas bertanggung
jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala
terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.

(6)

Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya
masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

(7)

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

(8)

Setiap

atasan

satuan

organisasi

di

Lingkungan

Dinas

wajib

melaksanakan pengawasan melekat.
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Pasal 22
(1)

Kepala Dinas wajib

menyampaikan laporan yang akurat tentang

pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu atau
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
(2)

Pengaturan

mengenai

jenis

laporan

dan

cara

penyampaiannya,

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 23
Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris
Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili
oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau
bidang tugasnya.
BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 24
Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural
serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
1.3

Sumber Daya OPD

1.3.1. Sumber Daya Aparatur
Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong terdiri dari 28 orang PNS
dan 150 Orang Pegawai Tidak Tetap. Jumlah PNS menurut golongannya terdiri dari :
1. Golongan IV

: 5 Orang

2. Golongan III

: 19 Orang

3. Golongan II

: 3 Orang

4. Golongan I

: 1 Orang

Tabel 1.1
Daftar PNS dan TKK pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Pertanggal 31
Desember 2018 (Terlampir).
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Tabel 1.2
Daftar Mutasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018.
No

1.

Nama/NIP

Zamhari, SH, MH

Pangkat/Jabata/

Pangkat/Jabatan/

Tempat Bertugas

Tempat/Bertugas

Lama/TMT

baru/TMT

Kepala BLHKP

Kepala DLH

Fungsional BKPSDM

Sekretaris DLH

Fungsional BLHKP

Fungsional DLH

Fungsional BLHKP

Fungsional DLH

Fungsional Dinas

Fungsional Umum

Ket

Nip.197208081998031006
2.

Suhrtono, S.Pd. M.Si
Nip. 196602231986041002

3.

Ir. M. Yasin
Nip.196610231994021002

4.

Johan Sa’af S.Sos
Nip. 196208051986021006

5.

Suhada
Nip. 196610231994021003

6.

Chandra, SE
Nip.197303122006041003

Pertanian
Kepala Bidang di

Kabid Pengendalilan

BPBD

Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan

7.

Sugon Hofizer, AS. S.Pi

Kepala Bidang di

Kabid Pengelolalan Sampah,

Nip.1983112720011011005

Dinas Pertanian

Limbah B3 dan Peningkatan
Kapasitas

8.

Rozi, ST
Nip.197705022009031002

9.

Wirna Ningsih, SH, MH

Kepala Bidang di
BLHKP
Kasubid BLHKP

Nip.19730407200604 2004
10.

Rusmianah, SE
Nasip Irianto, S.Hut

Kasi Penegakan Hukum
Lingkungan

Kasubbag BLHKP

Nip. 197704082006042008
11

Kabid Penataan dan PPLH

Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan

Kasubid BLHKP

Kasi Peningkatan Kapasitas LH

Kasi Kecamatan

Kasi Pengelolaan Persampahan

Nip.197707112005021004
12.

Cholib, ST
Nip. 197903232006061010

13.

Rika Daniati, SE

Lebong Utara
Kasubbag BLHKP

Nip.198510282006042013
14.

Eka Rani, ST

Kasubbag Umum dan
Kepegawaian

Staf BLHKP

Kepala Seksi Limbah B3

Staf BLHKP

Kasi Pengaduan dan

Nip. 198205272011012006
15.

Reki Rikardo,ST
Nip.198508o62012121001

Penyelesaian Sengketa
Lingkungan

16.

Meika Rizka, S.Si
Nip. 1985072008042002

17.

Feri Hodlin, S. Kep

Sekcam Rimbo
Pengadang
Staf Dinas Kesehatan

Nip.198710102010011002
18.

Purwo Setyadi Y, ST
Rianna, ST

Kasi Pemeliharaan Lingkungan
Hidup

Staf Fungsional Pedal

Nip.198612022012121001
19.

Kasi Kerusakan Lingkungan

Kasi Pencemaran Lingkungan
Hidup

Staf Fungsional Pedal

Nip.198508292012122001
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20.

Nice Fitria, S.Sos

Staf BLHKP

Staf DLH

Staf BLHKP

Staf DLH

Staf BLHKP

Staf DLH

Staf BLHKP

Staf DLH

Staf BLHKP

Staf DLH

Staf BLHKP

Staf DLH

Staf BLHKP

Staf DLH

Staf BLHKP

Staf DLH

Staf BLHKP

Staf DLH

Nip.198008232006042019
21.

Hendri dunan
Nip.197308302002121002

22.

Marika Hafiedzani, S.Si
Nip. 198901222015032001

23.

Danur Ahlul U.R.P, S.Si
Nip. 198808142015032001

24.

Inten DianaPutri
Nip.198707072010012009

25.

Elvis Suwentri
Nip.197502052014071001

26.

Mulyadi
Nip19780315200911017

27.

Gusti Hamdani
Nip. 197304032012121005

28.

Saprudin
Nip.196810082012121002

Tabel 1.3
Daftar Kenaikan Pangkat/Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

No

Nama/NIP

Pangkat

Pangkat Baru

TMT

IV.b

IV.c

1/04/2018

III.b

III.c

1/10/2018

III.a

Penata / III.c

1/10/2018

Lama
1

Zamhari, SH, MH
Nip.197208081998031006

2

Nasip Irianto, S.Hut
Nip.197707112005021004

3

Nice Fitria, S.Sos
Nip.198008232006042019
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Tabel 1.4
Daftar Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018.

No

Nama/NIP

Pangkat/Golongan

Kenaikan

Ket

Gaji
berkala
TMT
1

Chandra, SE

Penata TK. I/ III.d

1/04/2018

Penata TK. I/ III.d

1/04/2018

Penata TK. I/ III.d

1/04/2018

Penata TK. I/ III.d

1/04/2018

Penata / III.c

1/01/2018

Nip.197303122006041003

2

Wirna Ningsih, SH, MH
Nip.19730407200604 2004

3.

Rusmianah, SE
Nip. 197704082006042008

4.

Meika Rizka, S.Si
Nip. 1985072008042002

5.

Feri Hodlin, S. Kep
Nip.198710102010011002

Tabel 1.5
Daftar Cuti Pegawai Tahun 2018.

No

Nama/Nip

Pangkat/Golongan/

Jenis Cuti

Ket

Jabatan
1

Rozi, ST

Penata/ III.c/ Kabid

Nip.197705022009031002

2

Danur Ahlul U.R.P
Nip.198808142025032001

Cuti
Tahunan

Penata Muda/ III.a/

Cuti

Staf

Tahunan
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Tabel 1.6
Daftar pendidikan Pelatihan Pegawai Tahun 2018

No

Nama/Nip

Pangkat/Gol

Diklat/

/

Pelatihan

Waktu

Jabatan
1.
Rusmianah, SE
Nip.197704082006042008

Penata/III.d/
Kasubbag
Perencanaan &
Keuangan

Bimtek

3 Hari

Pengelolaan
Keuangan
yang berbasis
Akrual

2.

Rika Daniati, SE
Nip.198510282006042013

Penata/
III.c/Kasubbag
Umum dan

Eka Rani, ST
3.

Nip. 19820527201101 2 006

Bimtek

3 Hari

Pengelolaan
Keuangan

yang

Kepegawaian

berbasis Akrual

Penata Muda

Bimtek

TK.I / III.b/Kasi
Limbah B3

3 Hari

Pengelolaan
Keuangan

yang

berbasis Akrual
4.

Rianna, ST
Nip.198508292012122001

Penata Muda
TK.I / III.b/ Kasi
Perencanaan
dan Kajian

Bimtek

3 Hari

Pengelolaan
Keuangan

yang

berbasis Akrual

Dampak
Lingkung
5.

Reki Rikardo,ST
Nip.198508o62012121001

Penata Muda

Bimtek

TK.I / III.b/Kasi

Pengelolaan

Pengaduan dan

Keuangan

Penyelesaian

3 Hari
yang

berbasis Akrual

Sengketa
Lingkungan
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Tabel 1.7
Daftar Pendidikan Pelatihan yang Pernah Diikuti Pegawai DLH

No

Nama/Nip

Pangkat/Golongan

Diklat

Waktu

Tahun

/Jabatan
1.

Zamhari, SH, MH
Nip.197208081998031006

2.

Ir. M. Yasin
Nip.196610231994021002

Pembina TK

PIM II

2013

Pembina

ADUM/

2001

/IV.a/Fungsional

ADUMLA/

I/IV.b/Kepala

PIM III
3.
4.
5.

Johan Sa’af S.Sos

Pembina TK.I /

Nip. 196208051986021006

IV.b/fungsional

Suhada

Pembina

Nip. 196610231994021003

/IV.a/Fungsional

Chandra, SE

Penata TK.I/III.d/

Nip.197303122006041003

Prajabatan

2006

Prajabatan

2011

Penata/ III.c/ Kabid

Prajabatan

2009

Pengawasan dan

Diklat

Analisa Laboratorium

Penilai

LH

AMDAL

/Kabid
Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

6.

Sugon Hofizer, AS. S.Pi
Nip.198311272001101100
5

Penata /III.c/Kabid
Pengelolaan Sampah,
Limbah B3 dan
Peningkatan Kapasitas

7.

Rozi, ST
Nip.197705022009031002

21 Hari

2011

Diklat
Penyusun

35 Hari

2013

AMDAL
8.

Wirna Ningsih, SH, MH
Nip.19730407200604 2004

Penata TK.I/III.d/Kasi

Prajabatan

2006

Penata TK.I/III.d

Prajabatan

2006

/Kasubbag

Diklat

Perencanaan dan

PENILAI

Keuangan

AMDAL

Penata Muda TK.I/III.c

Prajabatan

2005

PIM IV

2014

Penegakan Hukum
Lingkungan

9.

Rusmianah, SE
Nip. 197704082006042008

10.

Nasip Irianto, S.Hut
Nip.197707112005021004

2 Minggu

2007

Kasi Peningkatan
Kapasitas LH

11

Cholib, ST
Nip. 197903232006061010

12.

Rika Daniati, SE
Nip.198510282006042013

Penata Muda TK.I/III.c
Kasi Persampahan
Penata / III.c/

Prajabatan

2006

Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
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13.

Eka Rani, ST
Nip. 198205272011012006

Penata Muda

Prajabatan

2011

TK.I/III.b/ Kasi Limbah
B3

14.
15.
16

Meika Rizka, S.Si

Penata TK.I/III.d/Kasi

Nip. 1985072008042002

Kerusakan Lingkungan

Feri Hodlin, S. Kep

Penata / III.c/ Kasi

Nip.198710102010011002

Pemeliharaan RTH

Reki Rikardo,ST

Penata Muda / III.b/

Nip.198508o62012121001

Kasi Pengaduan dan

Prajabatan

2010

Prajabatan

2010

Prajabatan

2013

Penyelesaian Sengketa
Lingkungan
17

Purwo Setyadi Y, ST
Nip.198612022012121001

18.

Rianna, ST
Nip.198508292012122001

19.

Nice Fitria, S.Sos
Nip.198008232006042019

20.

Hendri dunan

Penata Muda / III.b/

Prajabatan

2013

Prajabatan

2013

Prajabatan

2006

Pengatur / III.a/staf

Prajabatan

2003

Penata/ III.a/Staf

Prajabatan

2017

Penata/ III.a/Staf

Prajabatan

2017

Staf
Penata Muda / III.b/
Staf
Penata Muda / III.a/
Staf

Nip.197308302002121002
21.

Marika Hafiedzani, S.Si
Nip. 198901222015032001

22.

Danur Ahlul U.R.P, S.Si
Nip. 198808142015032001

23.

Inten DianaPutri

Pengatur/III.a/staf

Prajabatan

2010

Nip.198707072010012009
24.

Elvis Suwentri
Nip.197502052014071001

25.

Mulyadi
Nip19780315200911017

26.

Gusti Hamdani
Nip. 197304032012121005

27.

Saprudin

Pengatur Muda/ II.a/

Prajabatan

2015

Prajabatan

2009

Staf
Pengatur Muda TK.I/
II.b/Staf
Pengatur Muda/ II.a/

Prajabatan

Staf
Juru Muda/I.a/Staf

Prajabatan

2015

Nip.196810082012121002
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Tabel 1.7
Daftar Pejabat di Dinas Lingkungan Hidup

No
1.

Nama/Nip

Jabatan

Zamhari, SH, MH

Kepala

Nip.197208081998031006
2.

Suhrtono, S.Pd. M.Si

Sekretaris

Nip. 196602231986041002
3.

Ir. M. Yasin

Fungsional Umum

Nip.196610231994021002
4.

Johan Sa’af S.Sos

Fungsional Umum

Nip. 196208051986021006
5.

Suhada

Fungsional Umum

Nip. 196610231994021003
6.

Chandra, SE
Nip.197303122006041003

Kabid
Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan

7.

Sugon Hofizer, AS. S.Pi
Nip.1983112720011011005

Kabid Pengelolaan Sampah,
Limbah B3 dan
Peningkatan Kapasitas

8.

Rozi, ST
Nip.197705022009031002

9.

Wirna Ningsih, SH, MH

Kabid Penataan dan
Penataan PPLH
Kasi Penegakan Hukum

Nip.19730407200604 2004
10.

Rusmianah, SE

Lingkungan
Kasubbag Perencanaan dan

Nip. 197704082006042008
11

Nasip Irianto, S.Hut

Keuangan
Kasi Peningkatan Kapasitas

Nip.197707112005021004
12.

Cholib, ST

LH
Kasi Persampahan

Nip. 197903232006061010
13.

Rika Daniati, SE

Kasubbag Kepegawaian

Nip.198510282006042013
14.

Eka Rani, ST

Kasi Limbah B3

Nip. 198205272011012006
15.

Reki Rikardo,ST

/ Kasi Pengaduan dan

Nip.198508o62012121001

Penyelesaian Sengketa
Lingkungan

16.

Meika Rizka, S.Si

Kasi Kerusakan

Nip. 1985072008042002
17.
18.

Feri Hodlin, S. Kep

Kasi Pemeliharaan

Nip.198710102010011002

Lingkungan Hidup

Purwo Setyadi Y, ST
Nip.198612022012121001

19

Lingkungan

Rianna, ST
Nip.198508292012122001

Kasi Pencemaran
Lingkungan Hidup
Kasi Perencanaan dan
Kajian Dampak Lingkungan
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1.3.2. Sarana dan Prasarana Kerja
Sarana dan Prasarana Kerja yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lebong untk menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan dapat diihat
pada tabel 1.8 berikut (Terlampir) :
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1.3.3. Dasar Hukum
Landasan

hukum penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong Tahun Anggaran
2018 adalah :
1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional;
5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3747);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

11.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

12.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, bahwa setiap
Menteri Wajib Menerapkan Sistem AKIP;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

14.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2012 tetang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

15.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2012;
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16.

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

KEP-

135/M.PAN/2004;
17.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

19.

Peraturan Bupati Lebong Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015;

20.

Keputusan

Bupati

Lebong

Nomor

301

Tahun

2014

tentang

Dokumen

Pelaksanaan Perubahan (DPPA SKPD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015.
21.

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tetang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Lankip Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebong TA. 2018

38

BAB II
RENCANA STRATEGIS
2.1. Visi dan Misi

Visi :
“Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah
“T erwujudnya Kabupaten Lebong yang Bersih, Indah dan Hijau
dengan Berwawasan Lingkungan”.

Misi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :
1. Mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan
Hidup, Bidang Kebersihan dan Bidang Perizinan.
2. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengendalian

Pencemaran Air,

udara dan tanah serta meningkatkan perlindungan

(SDA) dan

pengendalian dampak lingkungan.
3. Meningkatkan

pengelolaan

persampahan

dalam

rangka

mewujudkan lingkungan yang bersih dengan melibatkan peran
aktif masyarakat.
4. Meningkatkan pengelolaan pertamanan dan Ruang terbuka Hijau
(RTH) guna mewujudkan lingkungan yang indah, hijau, nyaman
dan sehat.

2.2 Strategi Pembangunan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan
sebagaimana tersebut diatas, maka dalam implementasinya pengelolaan
lingkungan

hidup,

kebersihan,

pertamanan

dan

pemakaman

di

Kabupaten Lebong perlu diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang lebih operasional sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut :
1. Mencipatakan

dan

mewujudkan

Standar

Pelayanan

Minimal

terutama dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
2. Melaksanakan

pengelolaan,

pemantauan

dan

pencegahan

pencemaran air, udara dan tanah serta meningkatkan perlindungan
sumber daya alam dan pengendalian danpak lingkungan.
3. Meningkatkan pengelolaan persampahan dalam rangka mewujudkan
lingkungan yang bersih dengan melibatkan peran akatif masyarakat
dengan kegiatan sosialisasi dan program adiwiyata.
4. Meningkatkan pengelolaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau agar
tercipata lingkungan yang indah dan tertata.
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2.3. Kebijakan dan Program
Agar tercapainya keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, visi
dan misi yang telah ditetapkan, perlu diimplementasikan dalam penjabaran
kebijakan dan program, yang meliputi :
2.3.1 KEBIJAKAN
Kebijakan

dalam

menentukan

strategi

pembangunan

merupakan

turunan visi dan misi yang telah dirumuskan, berfungsi sebagai pedoman
dalam penyusunan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi.
Menindaklanjuti hal tersebut, untuk mewujudkan pencapaian misi yang telah
ditetapkan, satker Dinas Lingkungan Hidup Kabupaen Lebong menetapkan
kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan
dan pemakaman yang proaktif meliputi :
1. MISI I :

MEWUJUDKAN
LINGKUNGAN

STANDAR
HIDUP,

PELAYANAN

BIDANG

MINIMAL

KEBERSIHAN

DAN

BIDANG
BIDANG

PERTAMANAN.
1.1. Melakukan reboisasi diwilayah resapan air dimulai dari hulu
sampai hilir.
1.2. Penyediaan prasarana kebersihan ditempat-tempat umum.
1.3. Mempariasikan jenis tanaman hias untuk taman taman kota
1.4. Melakukan daur ulang limba dan pemisahan bentuk-bentuk
limbah
1.5. Membuat pagar permanen tempat pemakaman.
2. MISI II : MELAKSANAKAN

PENGELOLAAN

DAN

PENGENDALIAN

PENCEMARAN AIR, UDARA DAN TANAH SERTA MENINGKATKAN
PERLINDUNGAN

(SDA)

DAN

PENGENDALIAN

DAMPAK

LINGKUNGAN.
2.1. Menyediakan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang
tepat guna.
2.2. Melakukan

sosialisasi

secara

berjenjang

tetang

manfaat

kebersihan bagi kita semua.
3. MISI III : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG BERSIH DENGAN MELIBATKAN
PERAN AKTIF MASYARAKAT.
4. MISI IV : MENINGKATKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
GUNA MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG INDAH DAN HIJAU.
4.1. Pembebasan daerah-daerah mata air
4.2. Melaksanakan sosialisasi konservasi ke dunia pendidikan melalui
program Adiwiyata.
2.3.2 PROGRAM
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Penyusunan program dan kegiatan didasarkan pada tupoksi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong yang diselaraskan dengan visi dan misi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, yaitu :
1.

AGENDA MENINGKATKAN KUALITAS DAN KINERJA JAJARAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBONG, YANG MENCERMINKAN
PEMERINTAHAN

YANG

BAIK,

BERSIH,

TRANSPARAN

DAN

AKUNTABEL SERTA BEBAS DARI KKN.
1.1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.2.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.

2.

AGENDA MERUMUSKAN KEBIJAKAN DI SEKTOR KEBERSIHAN DAN
MENINGKATKAN FASILITAS DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
YANG LEBIH BAIK.
2.1.

Program Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair
yang Menimbulkan Polusi.

3. AGENDA

MEWUJUDKAN

PENCEGAHAN

KERUSAKAN

DAN

PENGENDALIAN PENCEMARAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA
PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP.
3.1.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup

3.2.

4.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

AGENDA KEINDAHAN DENGAN KONSEP DAN PEMBANGUNAN TAMAN
PANDANG, TAMAN REKREASI DAN TAMAN KOTA.
4.1.

5.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

AGENDA MENINGKATKAN PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

BAGI

APARATUR

GUNA

MEMPERKUAT

DAN

PELAYANAN PRIMA.
5.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
5.2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, maka program dan
kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong yang disusun Tahun 2018
adalah sebagai berikut:
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2.5.

Rencana dan Penetapan Kinerja

2.5.1 Rencana Kinerja (Renja)
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2017
- 2021, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya.
Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai
dalam satu tahun pelaksanaan.

Target Kinerja ini menunjukkan nilai

kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat
sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi
proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir
periode pelaksanaan.
Rencana Kinerja Tahun 2018 ini merupakan komitmen seluruh
anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai
bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses
perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lebong sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja Tahun
2018 ini.
Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 dapat
dilihat pada Tabel berikut :
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2.5.2. Penetapan Kinerja Tahun 2018
Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja
atau kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang
dimiliki oleh instansi yang dibuat segera setelah Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) disahkan dan ditanda tangani oleh kepala daerah, Penetapan
Kinerja Tahun 2018 dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut :
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 merupakan LAKIP tahun keempat
dari

pelaksanaan

Rencana

Strategis

Dinas

Lingkungan

Hidup

dan

disusun

berdasarkan kontribusi capaian kinerja setiap bidang/bagian yang ada. Proses
penyusunan LAKIP tahun 2018 masih banyak mengalami hambatan yaitu kesulitan
dalam pengumpulan data kinerja. Oleh karena itu di masa yang akan datang,
pengembangan sistem pengukuran kinerja akan menjadi fokus perhatian seluruh
bidang/bagian Dinas Lingkungan HidupKabupaten Lebong.
3.1.

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan
realisasi sebagai berikut:
1) Apabila, semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya
kinerja

atau

semakin

rendah

realisasi

menunjukkan

semakin

rendahnya kinerja, digunakan rumus:
Realisasi
Capaian indikator kinerja =
Rencana

x 100%

2) Apabila, semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya
kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator =
kinerja

Rencana – (Realisasi – Rencana)
Rencana

x 100%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator
kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator
kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung
kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan
sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat
dilihat dengan jelas. Selain membandingkan rencana dan realisasi,
pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi
tahun ini dengan realisasi tahun lalu serta membandingkan realisasi
sampai dengan tahun ini dengan target sampai akhir tahun Renstra.
2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing
indikator kinerja pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan
menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
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X



>

85 %

:

Sangat Berhasil

70 % <

X < 85 %

:

Berhasil



55 % <

X < 70 %

:

Cukup Berhasil



X

55%

:

Tidak Berhasil

<

3.2. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dokumen Indikator
Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan dan digunakan dalam
mengukur pencapaian sasaran. Indikator tersebut tercantum dalam Renstra
Renja maupun Penetapan Kinerja. Target pencapaian indikator kinerja tersebut
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja setiap tahun secara definitif.
Sedangkan pengukuran kinerja atas keberhasilan sasaran diukur pada tiap
akhir tahun dengan formulir Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja sasaran
sekaligus menggambarkan pencapaian kinerja indikator kinerja utama.
Rp 2.813.801.282,Capaian indikator kinerja =
Rp 2.991.342.800,-

x 100%

Capaian Indikator Kinerja = 94,06%
Dari hasil pengukuran kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa capaian
indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong Tahun 2017
dengan persentase 94,06% mengunakan skala pengukuran oridinal diatas 85%
dikatagorikan SANGAT BERHASIL.

3.3. Capaian Prestasi dan Penghargaan
Prestasi yang dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong dalam
Tahun 2018 adalah :
1. Terbentuknya Komisi AMDAL dan Lisensi Komisi AMDAL

Kabupaten

Lebong.
2. Juara Harapan II Menuju Indonesia Hijau (MIH) Kabupaten Lebong di
Provinsi Bengkulu.
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BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan Capaian Kinerja

Berdasarkan

uraian

pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik

beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja
tahun 2018 yakni :
1. Secara

umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong yang telah disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong telah dapat
diselenggara.
2. Dari 6 (Enam) sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas
Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Lebong

Tahun

2017,

Pengukuran

Evaluasi dan Analisa capaian sasaran strategi menunjukan tingkat
pencapaian sasaran yang selalu meningkat.
3. Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong Tahun
2018, dapat dilihat dari persentase realisasi belanja langsung sebesar
94,04% dari anggaran Rp 2.991.342.8000,- realisasi Rp 2.813.801.282,B. PERMASALAHAN DALAM MENCAPAI KINERJA
Permasalahan umum yang dapat menghambat dalam pencapaian
kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong yaitu :
1.

Kualitas pelayanan bidang kebersihan belum dapat dilakukan secara
maksimal karena terkendala dengan sarana dan prasana yang belum
memadai.

2. Masih kurangnya tenaga staf PNS di bagian Umum dan Keuangan
terutama Bendahara Penerimaan, Operator SIMDA, Tenaga Input TEPPA,
Tenaga Input E-Planning dan staf Administrasi lainnya.( selama ini
masih dibantu oleh Tenaga Kerja Kontrak dan PNS bidang Lingkungan
Hidup).
3. Masih kurangnya staf PNS di Bagian Kepegawaian terutama Operator EPUPNS dan staf administrasi lainnya.
4. Masih kurangnya tenaga ahli dibidang laboratorium
5. Masih terbatasnya peralatan laboratorium
C. SOLUSI/PEMECAHAN MASALAH
Untuk dapat meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, ditempuh
strategi pemecahan masalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan dibidang kebersihan dengan penambahan
sarana dan prasarana berupa kendaraan pengangkut sampah.
2. Mengusulkan formasi staf di bagian Umum dan Keuangan terutama
Bendahara Penerimaan, Operator SIMDA, Tenaga Input TEPPA, Tenaga
Input E-Planning dan staf Administrasi lainnya.
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3. Mengusulkan formasi staf di Bagian Kepegawaian terutama Operator EPUPNS dan staf administrasi lainnya.
4. Mengusulkan formasi pegawai laboratorium lingkungan hidup yang
sesuai dengan disiplin ilmu ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lebong.
5. Penambahan peralatan laboratorium lingkungan hidup terutama untuk
peralatan pengukuran kualitas air dan peralatan pengambilan sampel
air di lapangan.
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SEKRETARIS

27 Orang Terdiri dari
Esl II : 1
Esl IV : 11
Esl III : 4
JFU : 7

Suhartono, SPd, Msi

JFT : 5

Nip.196602231986041002
Pembina Muda TK.I / IV.b

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

1. Inten Diana Putri, A.Md

PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
PELAKSANA LANJUTAN

NIP. 1987070120100012009

Penata Muda / III.a
2. Danur Ahlul URP, S.Si

NIP. 19890122 201503 2 001

Penata Muda TK. I / III.b
4. Muhammad Romadhon, S.Si
NIP.19960214 201902 1 001

Penata Muda /III.a
5. Dewi Anggreni, S.Si
NIP. 19901205 201902 2 002

SUB BAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Rika Daniati, SE

197704082006042008

NIP. 198528102006042013

Penata TK.I / III.d

CALON PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
PERTAMA

NIP. 19880814 201503 2 001

Penata Muda TK. I / III.b
3. Marika Hafiedzani, S.Si

SUB PERENCANAAN &
KEUANGAN
Rusmianah, SE

BENDAHARA
Mulyadi
NIP. 197803152009011017
Pengatur Muda/ II.c

CALON PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
PERTAMA
CALON PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
PERTAMA

Penata / III.c
PRAMU KEBERSIHAN
Saprudin
NIP.196810082012121002
Juru Muda TK.I / I.b

PENGADMINISTRASI
KEUANGAN
1. Gusti Hamdani

CALON PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
PERTAMA

NIP. 19730403 201212 1 005
Pengatur Muda Tk. I /II.b

Penata Muda III.a

2. Elvis Suwentri
NIP. 197502052014071001
Pengatur Muda Tk. I /II.b

BIDANG PENAATAN DAN PENATAAN PPLH

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH,
LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN
KAPASITAS

Rozi, ST

Sugon Hofizer AS, Spi

Chandra, SE

NIP.19770502 200903 1 002

NIP. 19831127011011005
Penata / III.c

NIP197303122006041003

Penata TK.I / III.d

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

Penata TK.I / III.d

SEKSI PERENCANAAN DAN
KAJIAN DAMPAK
LINGKUNGAN

SEKSI PENGADUAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN

SEKSI PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN

SEKSI PENGELOLAAN
SAMPAH

SEKSI LIMBAH B3

SEKSI PENINGKATAN
KAPASITAS LH

SEKSI KERUSAKAN
LINGKUNGAN

SEKSI PEMELIHARAAN LH

SEKSI PENCEMARAN
LINGKUNGAN

Rianna, S.Si

Reki Rekardo, ST

Wirna Ningsih, SH.MH

Cholib, ST

Eka Rani, ST

Nasip Irianto, S.Hut

Meika Rizka, S.Si

Dita Mohammad Haikal, SE

Purwo Setyadi Y, ST

NIP. 198205272011012006

NIP. 197707112005021004

NIP. 198508292012122001

Penata Muda TK.I / III.b

NIP.198508062012121001

Penata Muda TK.I / III.b
ANALIS PENINDAKAN
Hendri Dunan, SE

NIP. 197304072006042004

Penata TK.I / III.d

NIP. 197903232006041010

Penata Muda TK.I / III.b

penata / III.c

NIP. 198505072008012002

NIP.19790228 200903 1 002

Penata / III.c

Penata TK.I / III.d

Penata / III. C

ANALIS LINGKUNGAN
Jhon Saaf

ANALIS LINGKUNGAN
Suhada

NIP. 19730830 200212 1 002

NIP. 19661023 198402 1 002

Penata Muda /III.a

Pembina Muda Tk. I / IV.b

NIP. 19661023 199402 1 003

Pembina Muda / IV. A

Tubei,

2019
KEPALA

Zamhari,SH,MH
NIP. 197208081998031006

NIP.198612202012121001

Penata Muda TK.I / III.b

