
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan administrasi 
perkantoran 

Prosentase pelayanan 

administrasi perkantoran 

∑ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 

∑ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
× 100% 

75%  

 Prosentase sarana dan 

prasarana yang baik dan 
memadai 

∑ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘 

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟
× 100% 

70%  

Meningkatnya tata kelola 

organisasi yang akuntabel 

dan profesional 

Prosentase penyelesaian 

dokumen perencanaan, 

laporan kinerja, dan 
keuangan daerah yang 

tepat waktu 

∑ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛 
× 100% 

70%  

 Prosentase peningkatan 
kapasitas aparatur 

∑ 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝐷𝐿𝐻 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑖

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝐷𝐿𝐻
× 100% 

70%  

 

CATATAN/PENJELASAN : 

Berdasarkan Data-data yang diperoleh dari kasubbag Umum dan Kepegawaian dan data penyerapan anggaran dari Kasubbag Keuangan, maka Tim Sakib Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar meyimpulhan hal-hal sebagai berikut : 

 Sasaran Program meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan 2 indikator kinerja rata-rata Capaian Kinerjanya adalah 24,73%, dengan 

serapan anggaran  sebesar Rp. 280.420.249,- atau sebesar 25,07%. 

 Sasaran Program meningkatnya Tata kelola organisasi yang akuntabel dan professional  dengan 2 indikator kinerja rata-rata Capaian Kinerjanya adalah 85,71%, 

dengan serapan anggaran  sebesar Rp. 15.194.000,- atau sebesar 30,29%. 

 

HAMBATAN     

 Pengadaan kendaraan dinas belum terealisasi terkendala dengan harga e katalog 2017 belum diterbitkan oleh LKPP 

  

 . 



 

 

 

Sasaran Program Indikator 

Kinerja Anggaran 

Targe

t 

Realisasi s/d 

Semester 1 
Capaian Alokasi 

Realisasi s/d 

semester 1 
Capaian 

Meningkatnya kualitas pelayanan 
administrasi perkantoran 
 

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 75% 50,96% 67,94% 575.137.000,
- 

212.228.494 36,90% 

Prosentase sarana dan prasarana yang baik dan memadai 70% 40% 57,14% 543.300.000,
- 

68.191.755,- 

 

12,55% 

Meningkatnya tata kelola 
organisasi yang akuntabel dan 
profesional 

Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan, laporan 
kinerja, dan keuangan daerah yang tepat waktu 

70% 50% 71,42% 19.000.000,- 7.244.000,- 38,13% 

 Prosentase peningkatan kapasitas aparatur 70% 70% 100% 35.400.000,- 7.950.000,- 22,46% 



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya indeks 
kualitas air 

Indeks kualitas air Perhitungan didapatkan dari aplikasi di Ms. Excel 70,2  

Meningkatnya indeks 

kualitas udara 

Indeks kualitas udara Perhitungan didapatkan dari aplikasi di Ms. Excel 95,2  



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya indeks 

kualitas udara dan air 
melalui pengawasan 

terhadap usaha/kegiatan 
dalam pengelolaan limbah 

Prosentase peningkatan 

usaha yang memiliki 
pengelolaan limbah status 

baik 

∑ 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑘

∑ 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑏. 𝐵𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟
× 100% 

8%  

Meningkatnya jumlah 

sampah yang dikelola 

masyarakat 

Prosentase peningkatan 

jumlah sampah yang 

dikelola oleh masyarakat 

∑ 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 

∑ 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎
× 100% 

15%  



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA BIDANG KONSERVASI DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya indeks 
tutupan hutan / vegetasi 

Indeks tutupan hutan / 
vegetasi 

Perhitungan didapatkan dari aplikasi di Ms. Excel 42,5  

 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran program 

meningkatnya indeks tutupan hutan/vegetasi untuk mengukur capaian kinerjanya 

dengan menggunakan 6 kegiatan, yaitu : 

1. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim dengan sasaran 6 Desa. Anggaran yang dialokasikan adalah 

sebesar Rp. 317.800.000,- dan sampai dengan bulan Juni 2017 capaian kinerja 

adalah 60% sedangkan untuk anggaran terealisasi sebesar Rp. 317.800.000,- 

atau mencapai 29%. Telah dilaksanakan penanaman tanaman hias 540 batang 

dan direncanakan terdapat kegiatan penanaman pohon dengan jumlah bibit 

kayu-kayuan dan buah-buahan sebanyak 1.440 batang. 

2. Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan, yaitu penyusunan rencana 

Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai seluas 120 Ha, dengan target sebanyak 2 jenis 

Dokumen berupa Rencana Tahunan dan Rancangan Penanaman. Anggaran yang 

dialokasikan adalah sebesar Rp. 140.485.000,- dan sampai dengan bulan Juni 

2017 capaian kinerja adalah 40% sedangkan untuk anggaran terealisasi sebesar 

Rp. 33.935.000,- atau mencapai 24%. Realisasi kegiatan sampai dengan saat ini 

adalah proses penyusunan dokumen perencanaan, dan ditargetkan selesai pada 

bulan September 2017. Selanjutnya akan dilaksanakan penanaman seluas 55 Ha, 

namun masih menunggu musim penghujan. 

3. Kegiatan Pembinaan Eco Pesantren, dengan target sebanyak 5 pondok 

pesantren. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 249.200.000, dan 

sampai dengan bulan Juni 2017 capaian kinerja adalah 25% sedangkan untuk 

anggaran terealisasi sebesar Rp. 22.416.950,- atau mencapai 9 %. Realisasi 

kinerja sampai dengan saat ini adalah sudah selesai pembinaan. 

Direncanakan terdapat kegiatan penanaman, namun belum terealisasi karena 

masih menunggu musim tanam/penghujan  



4. Kegiatan Pengembangan Program Kota Hijau (P2KH) di Kecamatan Kanigoro 

dengan target sebanyak 4 Desa. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar 

Rp. 47.910.000, dan sampai dengan bulan Juni 2017 capaian kinerja adalah 25 

% sedangkan untuk anggaran terealisasi Rp. 8.885.000,- atau mencapai 18 %. 

Realisasi kinerja sampai dengan saat ini adalah sudah selesai pembinaan. 

Direncanakan terdapat kegiatan penanaman tanaman penghijauan dan tanaman 

hias, namun belum terealisasi karena masih menunggu musim tanam/penghujan. 

 

 

 

5. Prosentase desa/kelurahan yang diangkat menuju provinsi melalui sosialisasi dan 

pembinaan Desa/Kelurahan Berseri dengan target 5 Desa/kelurahan. Anggaran 

yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 376.300.000, dan sampai dengan bulan 

Juni 2017 capaian kinerja adalah 25 % sedangkan untuk anggaran terealisasi 

sebesar Rp. 150.649.900,- atau mencapai 40 %. Progress kegiatan sampai 

dengan saat ini adalah sudah selesai pembinaan. Direncanakan terdapat 

kegiatan penanaman tanaman penghijauan dan tanaman hias, namun belum 

terealisasi karena masih menunggu musim tanam/penghujan. 

6. Kegiatan Pembinaan Sekolah Adiwiyata dengan target sebanyak 7 sekolah. 

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 61.980.000,- dan sampai dengan 

bulan Juni 2017 capaian kinerja adalah 35 % sedangkan untuk anggaran 

terealisasi sebesar Rp. 32.396.705,- atau mencapai 52%. Realisasi kegiatan 

sampai dengan saat ini yaitu dalam proses pengusulan sekolah adiwiyata ke 

tingkat provinsi. Direncanakan terdapat kegiatan penanaman tanaman 

penghijauan dan tanaman hias, namun belum terealisasi karena masih 

menunggu musim tanam/penghujan. 

 
 
 
 
 

Berdasarkan dari tabel dan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa  

Capaian kinerja Kepala Bidang Konservasi dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup 

secara keseluruhan sampai dengan bulan Juni adalah sebesar 35%. Sedangkan untuk 

realisasi anggaran secara keseluruhan adalah 28,6%. Mengingat kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Kepala Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan berkaitan 

dengan pembinaan dan penanaman, sehingga kegiatan fisik belum dapat terealisasi 

karena masih menunggu musim tanam/penghujan. Diharapkan pada akhir tahun 



anggaran kegiatan dapat terlaksana dan dapat mencapai target.  

Sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa target kinerja 

Kepala Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar berdasarkan perjanjian kinerja dapat tercapai dan kegiatan di Kepala 

Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan berjalan dengan baik. 



 

 

Pada capaian kinerja sasaran program “Meningkatnya Indeks Tutupan lahan/vegetasi” pada semester 1 ini rata-rata capaian kinerja sebesar 0% dengan 

serapan anggaran rata-rata sebesar 26,50%, hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan sesuai jadwal dan akan diadakan 
perubahan anggaran (PAK)  antara lain : 

- Ds/Kelurahan berseri. 

- Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 

 

2.1  RENCANA TINDAK LANJUT. 

Pelaksanaan program kegiatan terutama pada kegiatan yang tertunda pelaksanaannya segera direalisasikan pada periode berikutnya dengan 

semaksimal mungkin agar capaian kinerja dan serapan keuangan dapat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bidang 

Konservasi dan Kemitraan Lingkungan dengan Kepala OPD pada akhir tahun nantinya. 



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya pengelolaan 

pencemaran 

Presentase peningkatan 

cakupan pengelolaan 
sampah 

 

∑ 𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ

∑ 𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑘𝑎𝑏. 𝐵𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟
× 100% 

10%  

Meningkatnya luasan RTH Prosentase peningkatan 
luasan RTH 

 

∑ 𝑅𝑇𝐻 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑙𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎

∑ 𝑅𝑇𝐻 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑏. 𝐵𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟
 

5%  



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya kualitas 

sarana prasarana 
inventaris kantor yang 

memadai 

Prosentase kecukupan 

sarana dan prasarana 
aparatur 

∑ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑢𝑘𝑢𝑝𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑟𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑡ℎ

∑ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑡ℎ
× 100% 

70%  

Meningkatnya tata kelola 
organisasi yang akuntabel 

dan profesional 

Prosentase penyelesaian 
dokumen perencanaan, 

laporan kinerja, dan 

keuangan daerah yang 
tepat waktu 

∑ 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 
× 100% 

70%  



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya tata kelola 

pengadministrasian 
keuangan yang akuntabel 

Prosentase jumlah NPD 

yang sesuai dengan 
Anggaran yang telah 

ditetapkan 

∑ 𝑁𝑃𝐷 𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑃𝐷 1 𝑡ℎ
× 100% 

89%  

 Prosentase jumlah SPP dan 
SPM yang diteliti sesuai 

ketentuan yang berlaku 

∑ 𝑆𝑃𝑃 & 𝑆𝑃𝑀 𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑐𝑒𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡

∑ 𝑆𝑃𝑃 & 𝑆𝑃𝑀 
× 100% 

88%  

 Prosentase jumlah SPJ 

yang diteliti dan diverifikasi 
sesuai ketentuan yang 

berlaku 

∑ 𝑆𝑃𝐽 𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑃𝐽 1 𝑡ℎ
× 100% 

77%  

 Jumlah laporan keuangan 
yang disusun pada Dinas 

Lingkungan Hidup 

Cukup Jelas 5 laporan  



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan administrasi 
perkantoran 

Prosentase kecukupan 

administrasi perkantoran 

∑ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 

∑ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
× 100% 

75%  

Meningkatnya kualitas 

Sumber Daya Manusia 

Jumlah Aparatur yang 

mengikuti diklat/bimtek 
dan sosialisasi 

Cukup Jelas 5 orang  



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SEKSI BINA DOKUMEN LINGKUNGAN DAN PERIZINAN 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya 

pengetahuan masyarakat 
tentang program-program 

pengelolan lingkungan 
hidup 

Jumlah peserta sosialisasi 

program-program 
pengelolaan lingkungan 

hidup 

Cukup Jelas 250 orang  

Meningkatnya 

pengetahuan tentang 

dokumen lingkungan  dan   
cara-cara pencegahan 

pencemaran atau 
pengelolaan lingkungan 

hidup 

Jumlah 

masyarakat/pemrakarsa 

usaha  yang berkonsultasi 
tentang lingkungan hidup 

Cukup Jelas 100 orang  



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya peran 

laboratorium untuk 
pengujian kualitas air dan 

udara 

Jumlah lokasi pengujian Cukup Jelas 30 lokasi  

Meningkatnya informasi 
kepada masyarakat 

tentang pengelolaan 

lingkungan 

Prosentase data informasi 
lingkungan hidup yang 

terupdate 

∑ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑆𝐼𝐿𝐻𝐷
× 100% 

100%  

Meningkatnya kesadaran 
mengenai pengendalian 

pengelolaan limbah 

Jumlah peraturan bupati 
dan peraturan daerah yang 

disusun 

Cukup Jelas 3 
perbup/ 
perda 

 



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SEKSI PUBLIKASI LINGKUNGAN 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya 

pengetahuan masyarakat  
tentang program 

pencegahan pencemaran 
dan kerusakan lingkungan 

hidup melalui publikasi 
lingkungan hidup 

Jumlah media yang 

digunakan untuk publikasi 
lingkungan hidup 

Cukup Jelas 3 media  

Meningkatnya 
pengetahuan masyarakat 

tentang lingkungan melalui  
event peringatan hari-hari 

lingkungan hidup 

Jumlah pelaksanaan event 
peringatan hari-hari 

lingkungan hidup 

Cukup Jelas 4 kali  



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya 

pengetahuan masyarakat 
dalam pengelolaan 

kebersihan lingkungan 

Jumlah masyarakat yang 

dibina dalam pengelolaan 
kebersihan lingkungan 

Cukup Jelas 250 orang   

Meningkatnya kualitas 
lingkunagan hidup melalui 

pengawasan kepada 

usaha/kegiatan 

Jumlah usaha/kegiatan 
yang diawasi dalam 

pengelolaan lingkungan 

hidup 

Cukup Jelas 100 
usaha 

 



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya  SDM 

masyarakat dalam 
pelestarian sumber-sumber 

air dan sungai 

Prosentase masyarakat 

yang memahami 
pentingnya pelestarian 

sumber-sumber air dan 
sungai serta meningkatnya 

kualitas air sungai 

∑ 𝑚𝑎𝑠𝑦. 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑎ℎ𝑎𝑚𝑖 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟

∑ 𝑚𝑎𝑠𝑦. 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎
× 100% 

10%  

Meningkatnya kesadaran 

masyarakat dalam 
Pengelolaan Limbah 

Organik 

Prosentase masyarakat 

yang memahami 
pentingnya pembuatan 

pupuk organik dan 
meningkatnya tenaga kerja 

dalam pengelolaan limbah 
organik 

∑ 𝑚𝑎𝑠𝑦. 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑎ℎ𝑎𝑚𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑔

∑ 𝑚𝑎𝑠𝑦. 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎
× 100% 

10%  



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN SENGKETA LINGKUNGAN 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya kualitas 

lingkungan melalui tindak 
lanjut pengaduan 

masyarakat 

Prosentase pengaduan 

masyarakat akibat dugaan 
adanya pencemaran dan / 

atau perusakan 
lingkungan hidup serta 

penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup yang 

ditindaklanjuti 

∑ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖

∑ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛
× 100% 

100%  



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya 

pengetahuan masyarakat 
dalam upaya adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim. 

Jumlah desa yang 

dilaksanakan 
pemberdayaan. 

Cukup Jelas 6 desa  

Meningkatnya 
pengetahuan masyarakat 

dalam upaya pengendalian 

kerusakan hutan dan 
lahan melalui rehabilitasi 

DAS 

Jumlah dokumen 
Perencanaan Penanaman 

Rehabilitasi DAS yang 

disusun 

Cukup Jelas 2 
dokumen 

 



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SEKSI MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya 

pengetahuan di lingkungan 
pondok pesantren dalam 

pengelolaan lingkungan 
hidup 

Jumlah Pondok Pesantren 

yang mendapat pembinaan 

Cukup Jelas 5 pondok 

pesantren 

 

Meningkatnya kualitas 

Kota Kanigoro melalui 

Program Pengembangan 
Kota Hijau (P2KH) Kota 

Kanigoro 

Jumlah desa di Kanigoro 

yang diberi pembinaan 

Cukup Jelas 4 desa  



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SEKSI KEMITRAAN LINGKUNGAN 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya kesadaran 

masyarakat di 
desa/keluarahan dalam 

pengelolaan lingkungan 
hidup 

Prosentase  

desa/kelurahan yang 
diangkat menuju ke 

propinsi melalui sosialisasi 
dan pembinaan 

Desa/Kelurahan BERSERI 

∑ 𝑑𝑠 𝑘𝑒𝑙. 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑘. 𝑝𝑟𝑜𝑝 

∑ 𝑑𝑠 𝑘𝑒𝑙 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎
× 100% 

25%  

Meningkatnya kesadaran 

siswa/guru di lingkungan 
sekolah dalam pengelolaan 

lingkungan hidup 

Prosentase sekolah 

Adiwiyata yang diangkat 
menuju propinsi melalui 

sosialisasi dan pembinaan 
Sekolah Adiwiyata 

∑ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑑𝑖𝑤𝑖𝑦𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑝

∑ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑑𝑖𝑤𝑖𝑦𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎
 

40%  



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SEKSI KEBERSIHAN 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya cakupan 

pengangkutan sampah 

Prosentase peningkatan 

operasional pengangkutan 
sampah 

∑ 𝑘𝑒𝑐. 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 

∑ 𝑘𝑒𝑐 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑏. 𝐵𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟
× 100% 

8%  



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN SAMPAH 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya  

penanggulangan 
pencemaran sampah di 

lingkungan TPA 

Prosentase capaian 

penanggulangan 
pencemaran sampah di 

lingkungan TPA 

∑ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑠𝑦 𝑦𝑔 𝑑𝑝𝑡 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑚𝑝𝑢𝑛𝑔 𝑇𝑃𝐴 

∑ 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑠𝑦.
× 100% 

8%  

Meningkatnya Luasan 
Ruang Terbuka Hijau 

(RTH)/Hutan Kota 

Jumlah Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) yang ditata ( 

Lokasi ) 

Cukup Jelas 2 lokasi 
RTH 

 

 Luas Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) yang dipelihara 

Cukup Jelas 2 Ha  



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

KEPALA SEKSI PERTAMANAN DAN RTH 

 

SASARAN PROGRAM 

/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET REALISASI 

Meningkatnya kualitas 

Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) melaui pengawasan 

dan pengendalian 
pertamanan dan RTH 

Prosentase pengawasan 

dan pengendaian 
pertamanan dan RTH 

∑ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑇𝐻 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 

∑ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑇𝐻
× 100% 

5%  

 


