
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Jln.  Manukwari No.12B Telp./Fax. (0342) 801590 Kanigoro 

B   L   I   T   A   R 
 
 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BLITAR 

NOMOR :188/111.5 /409.113.1/KPTS/2017 

 

TENTANG 

 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2016 - 2021 

DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BLITAR 

 

KEPALA DINAS  LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BLITAR 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, maka Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar menetapkan Indikator 

Kinerja Individu (IKI) bagi bagi pejabat structural di 

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar; 

  b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu sebagaimana 

dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Blitar. 

    

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ; 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
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Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)  ; 

  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor : PEW/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi BirikrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1/C); 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 04 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021; 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Susunan Pemerintah Daerah; 

  10. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Blitar Nomor       tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Tahun 2016-2021 di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar. 

  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2016-

2021 DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN 

BLITAR 

KESATU : Indikator Kinerja Individu merupakan ukuran keberhasilan dari 

pencapaian sasaran individu di dalam suatu instansi pemerintah 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mengacu pada 

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Blitar; 
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KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana 

jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan 

anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan 

evaluasi pencapaian kinerja 

KETIGA : Indikator Kinerja Individu Tahun 2016-2021 di lingkungan Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari keputusan ini; 

KEEMPAT : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian 

kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan 

oeh setiap individu dan disampaiakan kepada Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup  ; 

KELIMA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila 

terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini ; 

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Blitar   

Pada tanggal  : 30 Maret 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar 
 

 
 

 
Ir. M. KRISNA TRIATMANTO, MSi 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19651204 199003 1 008 



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar 

Nomor :188/111.5 /409.113.1/KPTS/2017 
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu 
Tahun 2016 – 2021 di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blitar 
 

 
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  
2. TUGAS : membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program,  

monitoring, evaluasi dan penyusunan  laporan program, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi 
kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua 

unit kerja di Lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
3. FUNGSI : 1. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas serta pelaporan 

pelaksanaannya. 
2. Menyelenggarakan dan mengelola ketatausahaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan rumah 

tangga dinas 

3. Menyusun rencana anggaran belanja dinas dan rencana kebutuhan barang 

4. Menyiapkan bahan koordinasidengan dinas, instansi dan unsur masyarakat 

5. Melayani administasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas 

6. Memantau dan mengevaluasi hasil program kerja dinas 

7. Mengkoordinasi dan menyusun laporan hasil pemantauan program kerja dinas 

8. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang pada dinas 

9. Mengelola ketatausahaan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan dan keprotokolan 

10. Mengelola administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai 

11. Mengelola dan mengadministrasikan perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor 

dan  

12. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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SASARAN PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN 
SUMBER 

DATA 

Meningkatnya kualitas 
pelayanan administrasi 

perkantoran 

Persentase Kepuasan 
Aparatur 

∑ 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑝𝑢𝑎𝑠 

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟
× 100% 

 

Persentase sarpras 
aparatur dengan  kondisi 

layak fungsi 

∑ 𝑠𝑎𝑟𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑟𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟
× 100% 

SIMBADA 
 

Meningkatnya kualitas 
peyusunan dokumen 
perencanaan, 

penganggaran  

Persentase dokumen 
perencanaan, laporan 
keuangan dan kinerja 

SKPD yang disusun tepat 
waktu 

∑ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛 
× 100% 

 

Meningkatnya tata kelola 

organisasi yang akuntabel 
dan profesional 

Prosentase peningkatan 

kapasitas aparatur 

∑ 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝐷𝐿𝐻 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑖𝑘𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑚𝑡𝑒𝑘

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝐷𝐿𝐻
× 100% 

Data Kasubag 

Umum & 
Kepegawaian 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Bidang Tata Lingkungan 

2. TUGAS : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, instrumen 
pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sistim informasi lingkungan serta publikasi lingkungan 

hidup 
3. FUNGSI : 1. Mengkoordinasi pembinaan, penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup; 

2. Merumuskan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup ; 

3. Mengembangkan sistem manajemen lingkungan hidup dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup potensial 

dan strategis; 

4.  Mengembangkan kebijakan, pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan analisis tentang dampak 

lingkungan; 

5. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan data dan informasi lingkungan 

6. Mengevaluasi penerapan kebijakan lingkungan hidup dan 

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas  sesuai bidang tugasnya. 

 
 
 

SASARAN PROGRAM / 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya 
Usaha/Kegiatan yang 

mempunyai dokumen 
lingkungan 

Prosentase Peningkatan 
Usaha/Kegiatan yang 

mempunyai dokumen 
lingkungan 

∑usaha/ kegiatan yang mengurus dokumen lingkungan thn ini

∑ usaha/ kegiatan yg mempunyai dokumen lingkungan s/d tahun lalu
100% 

 
 

Bidang Tata 
Lingkungan 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Bidang Pengawasan dan  Pengendalian Dampak Lingkungan 

2. TUGAS : merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengawasan, penanggulangan, pemulihan akibat pencemaran/ 
perusakan lingkungan, penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan serta sanksi lingkungan 

3. FUNGSI : 1. menyusun kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;  

2. merencanakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan  

3. merencanakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan sampah, limbah dan 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala kabupaten;  

4. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran, kerusakan 

lingkungan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan; 

5. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan, penanggulangan, pemulihan 

akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; 

6. memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat; dan 

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

 

 

SASARAN PROGRAM / 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN 

SUMBER 

DATA 

Meningkatnya 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% 

Bidang 
Penawasan 

dan 
Pengendalian 

dampak 
lingkungan 

Prosentase peningkatan SDM 
bagi Tenaga Kerja dan 

masyarakat dalam  
pengelolaan lingkungan 

hidup   
 

∑ 𝑚𝑎𝑠𝑦. 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛

∑ 𝑚𝑎𝑠𝑦. 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎
× 100% 

Bidang 
Penawasan 

dan 
Pengendalian 

dampak 
lingkungan 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Bidang  Konservasi dan Kemitraan Lingkungan 

2. TUGAS : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim, serta kemitraan lingkungan 

3. FUNGSI : 1. merumuskan kebijakan operasional perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman 

hayati;  

2. melaksanakan pembinaan dan koordinasi perencanaan dan evaluasi dalam rangka perlindungan dan 

konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;  

3. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati 

akibat perubahan iklim dan bencana alam;  

4. melaksanakan koordinasi konservasi dan pemanfaatan kawasan lindung;  

5. melaksanakan perlindungan dan konservasi akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;  

6. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang konservasi dan kemitraan lingkungan; 

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

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

 
 

SASARAN PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN / FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Meningkatnya luas lahan kritis 

yang dikonservasi 

Prosentase lahan yang 

dikonservasi 

∑ 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑖

∑ 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖 𝑡ℎ 𝑙𝑎𝑙𝑢
× 100% 

Bidang Konservasi 

dan Kemitraan 
lingkungan  

 

 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan 

2. TUGAS : merumuskan dan melaksanakan kebijakan kegiatan kebersihan, pengolahan dan pemrosesan sampah, pertamanan 
dan ruang terbuka hijau 

3. FUNGSI : 1. merumuskan kebijakan operasional kebersihan, pengolahan dan pemrosesan sampah,  pertamanan dan 

ruang terbuka hijau;  

2.  melaksanakan pengelolaan kebersihan, pengolahan dan pemrosesan sampah, pertamanan dan ruang 

terbuka hijau;  

3. mengadakan sarana dan prasarana serta pengelolaan kebersihan, pengolahan dan pemrosesan sampah, 

pertamanan dan ruang terbuka hijau; 

4. menyelenggarakan kerjasama pengelolaan kebersihan, pengolahan dan pemrosesan sampah dengan pihak 

swasta dan/atau pemerintah daerah lain; dan 

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

 

 
 

SASARAN PROGRAM / 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya pelayanan 
pengangkutan sampah di 
wilayah perkotaan 

Prosentase peningkatan  
penanganan sampah  

∑ 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑑𝑖 4 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛 
× 100% 

Data Bidang 
Kebersihan 

Terpeliharanya Taman kota, 

Taman Tepi Jalan dan RTH  

Prosentase Peningkatan luasan 

RTH    

𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑅𝑇𝐻 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑡ℎ 𝑖𝑛𝑖

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑅𝑇𝐻 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ
× 100% 

Data Bidang 

Kebersihan 
 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 

2. TUGAS : menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program Dinas, monitoring, dan evaluasi  
pelaporan serta penyusunan laporan program dan kegiatan dinas 

3. FUNGSI : a. Mengumpulkan bahan dan menganalisa data guna penyusunan rencana kegiatan dan program  kerja Dinas; 

b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan tugas dinas 

c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi, pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan, proyek dan program kerja 

d. Menghimpun dan penganalisaan data guna penyajian informasi tentang program kerja dan kegiatan dinas 

e. Menghimpun, menganalisa dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas 

f. Mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan memelihara data sebagai dokumentasi dinas, dan  

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

 
 

 

SASARAN PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN 
SUMBER 

DATA 

Meningkatnya kualitas 
sarana prasarana inventaris 

kantor yang memadai 

Jumlah sarpras yang 
berfungsi baik 

Jumlah sarpras yang dipelihara  
Subag 

Sungram 

Meningkatnya tata kelola 
organisasi yang akuntabel 

dan profesional 

Jumlah dokumen 
pelaporan dan 

perencanaan yang tepat 
waktu 

Jumlah  dokumen yang tepat waktu  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Sub Bagian  Keuangan 

2. TUGAS : melakukan penyiapan, perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas 

3. FUNGSI : 1. Melaksanakan penghimpunan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran 

keuangan Dinas; 

2. Melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;  

3. Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran; 

4. Melaksanakan pengujian, penatausahaan kas, verifikasi dan   urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan 

kantor; 

5. Menyusun kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan serta pelaporan keuangan; 

6. Melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan serta dokumen 

pendukung; 

7. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya 

8. Melaksanakan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan 

realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran; 

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

 
 

SASARAN PROGRAM / 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

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% 

Subag Keuangan,   

Prosentase jumlah SPP dan 
SPM yang diteliti sesuai 
ketentuan yang berlaku 

∑ 𝑆𝑃𝑃 & 𝑆𝑃𝑀 𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑐𝑒𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡

∑ 𝑆𝑃𝑃 & 𝑆𝑃𝑀 
× 100% 
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 Prosentase jumlah SPJ yang 
diteliti dan diverifikasi 

sesuai ketentuan yang 
berlaku 

∑ 𝑆𝑃𝐽 𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑃𝐽 1 𝑡ℎ
× 100% 

 

 Jumlah laporan keuangan 
yang disusun pada Dinas 

Lingkungan Hidup 

Jumlah penyusunan dokumen keuangan yang tepat 
waktu  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Penyusunan Umum dan Kepegawaian 

2. TUGAS : melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris, 
kepegawaian serta laporan berkala 

3. FUNGSI : 1. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan, pengiriman dan tata kearsipan, mengolah data 

administrasi kepegawaian; 

2. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengurus administrasi barang, memelihara data administrasi 

kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan barang serta inventarisasi dinas; 

3. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan menyempurnakan organsasi dan tata 

laksana serta keamanan kantor dinas 

4. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan; 

5. Menyelenggarakan tugas keprotokolan dan perjalanan dinas 

6. Menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor  

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

 

 

SASARAN PROGRAM / 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN 

SUMBER 

DATA 

Meningkatnya pelayanan 
administrasi perkantoran 

Jumlah jenis layanan 
administrasi perkantoran 

Jumlah layanan surat menyurat dalam 1 tahun Kasubbag 
Umum & 

Kepegawaian Meningkatnya kualitas 

Sumber Daya Manusia 

Jumlah Aparatur yang 

mengikuti diklat/bimtek 
dan sosialisasi 

Jumlah aparatur yg dikirim mengikuti bintek  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Kepala Seksi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan 

2. TUGAS : menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaran dan pembinaan perijinan lingkungan, serta 
pembinaan penyusunan dokumen lingkungan 

3. FUNGSI : a. menyusun peraturan perundangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan daerah; 

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

c. melaksanakan penilaian dan menerbitkan rekomendasi dokumen lingkungan; 

d. memproses penerbitan rekomendasi perijinan pengelolaan limbah; 

e. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan limbah; 

f. menyusun dokumen dan mengevaluasi pelaksanaan KLHS; 

g. menyusun dokumen dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH; dan  

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

fungsinya. 

 

 

SASARAN PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat tentang program-
program pengelolan lingkungan 
hidup 

Jumlah peserta  

bintek/sosialisasi tentang 
pengelolaan lingkungan 
hidup 

Cukup Jelas Seksi Bina 

Dokumen 
Lingkungan dan 
Perizinan 

Meningkatnya pengetahuan 

tentang dokumen lingkungan  
dan   cara-cara pencegahan 

pencemaran atau pengelolaan 
lingkungan hidup 

Jumlah rekomendasi 

pemberian ijin lingkungan 

Jumlah pemrakarsa usaha/kegiatan yang mengurus 

rekemondasi ijin lingkungan  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Sistem Informasi Lingkungan 

2. TUGAS : melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan data, informasi, infrastruktur jaringan 
dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup 

3. FUNGSI : 1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan data dan informasi lingkungan; 

2. menghimpun, mengelola dan menganalisa data lingkungan; 

3. mengumpulkan, mengorganisasi dan menyajikan informasi lingkungan; 

4. mengelola infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi dan keamanan sistem informasi; 

5. menyusun NSDALHD; 

6. mengelola laboratorium lingkungan; 

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

 

 

SASARAN PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya peran 
laboratorium untuk pengujian 

kualitas air dan udara 

Jumlah Data hasil uji 
Laboratorium lingkungan 

Cukup Jelas Kepala Seksi 
Sistem Informasi 

Lingkungan 

Meningkatnya informasi 
kepada masyarakat tentang 

pengelolaan lingkungan 

Jumlah Data yang diupdate Cukup Jelas 

Meningkatnya Jumlah 

Regulasi/Peraturan 
Perundangan bidang 

lingkungan hidup   

Jumlah Regulasi/Peraturan 

Perundangan bidang 
lingkungan hidup yang 

disusun 

Jumlah Peraturan/regulasi yang disusun 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Publikasi Lingkungan 

2. TUGAS : menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan publikasi lingkungan dan peraturan perundangan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

3. FUNGSI : a. melaksanakan sosialisasi penerapan peraturan perundangan terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup di daerah; 

b. melaksanakan koordinasi penerapan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

daerah; 

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

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

fungsinya. 

 

 

SASARAN PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya pengetahuan 
masyarakat  tentang program 

pencegahan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup 

melalui publikasi lingkungan 
hidup 

Jumlah media  yang 
digunakan dalam publikasi 

lingkungan hidup 

Jumlah media cetak/elektronik  yang digunakan dalam 
publikasi lingkungan hidup 

Seksi Publikasi 
Lingkungan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan 

2. TUGAS : menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanakan pengawasan terhadap usaha/kegiatan potensial 
mencemari atau merusak lingkungan 

3. FUNGSI : 1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup; 

2. menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan pencemaran 

lingkungan; 

3. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan; 

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

5. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi kerusakan lingkungan; 

6. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan; 

7. melakasanakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam; 

8. melaksanakan pemberian penghargaan pada kalangan dunia usaha yang peduli pada lingkungan; dan 

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

fungsinya. 

 
 

SASARAN PROGRAM / 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat dalam pengelolaan 
kebersihan lingkungan melalui 

pemberdayaan masyarakat 
dalam   pengelolaan 

persampahan 

Jumlah Bank sampah yg 

dikelola masyarakat 

Cukup Jelas Seksi 

Pengawasan 
Dampak 

Lingkungan 

Meningkatnya kualitas 
lingkunagan hidup melalui 
pengawasan kepada 

usaha/kegiatan 

Jumlah Kegiatan/usaha 
yang mentaati dan patuh 
terhadap dokumen 

lingkungan 

Cukup Jelas 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan 

2. TUGAS : menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup 

3. FUNGSI : 1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penanggulangan dan pemulihan lingkungan; 

2. melaksanakan kegiatan penanggulangan dan pemulihan lingkungan; 

3. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan; 

4. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pemulihan lingkungan; 

5. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan dan pemulihan lingkungan; 

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

fungsinya. 

 

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN / FORMULASI 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

Meningkatnya  SDM masyarakat 

dalam pelestarian sumber-sumber 
air dan sungai 

Jumlah Desa di kawasan Tepi sungai 

dan Sempadan Sungai yang dibina 

Cukup Jelas Seksi 

Penanggulangan 
dan Pemulihan 

Lingkungan Meningkatnya kesadaran 

masyarakat dalam Pengelolaan 
Limbah Organik 

Jumlah tenaga kerja dan masyarakat 

yang dibina   

Cukup Jelas 

Meningkatnya kesadaran pemilik 
industri tembakau 

Jumlah IHT yang diawasi dan 
ditetapkan titik uji Kualitas air dan 

udara 

Cukup Jelas 

Meningkatnya kesadaran 
masyarakat dalam Pengelolaan 

Sampah Rumah tangga 

Jumlah tenaga kerja dan masyarakat 
yang dibina dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga 

Cukup Jelas 

Meningkatnya kualitas lingkungan 
melalui pemberdayaan masyarakat 
dalam upaya penanggulangan dan 

pemulihan lingkungan 

Jumlah masyarakat yang dibina   Cukup Jelas 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan 

2. TUGAS : menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan sengketa lingkungan, serta 
koordinasi dan sinkronisasi sanksi dan penyelesaian sengketa lingkungan 

3. FUNGSI : 1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penanganan pengaduan lingkungan hidup; 

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

3. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi  lingkungan; 

4. melaksanakan penerapan dan monitoring sanksi lingkungan; 

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

6. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 

7. melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 

8. melaksanakan verifikasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup; 

9. melaksanakan penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 

10. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan; 

11. pelaksanaan koordinasi sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; 

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

13. melaksanakan dan melakukan pengawasan audit lingkungan; 

14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

 

SASARAN PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Terfasilitasinya  pengaduan 
dari masyarakat  karena  

adanya dugaan pencemaan 
lingkungan yang diakibatkan 

oleh usaha/kegiatan  

Prosentase pengaduan 
masyarakat yang 

ditindaklanjuti 

∑ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛
× 100% 

Seksi 
Pengaduan dan 

Sengketa 
Lingkungan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam 

2. TUGAS : menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman 
hayati 

3. FUNGSI : 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistimnya; 

2. menyusun profil keanekaragaman hayati daerah; 

3. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; 

4. melaksanakan pengelolaan  konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem; 

5. melaksanakan perlindungan dan konservasi akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam; 

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

7. melaksanakan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air; 

8. mengkoordinasi pengelolaan konservasi lahan dan kawasan pesisir; 

9. mengkoordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan kawasan lindung; 

10. mengkoordinasi  pengelolaan kawasan konservasi, dan lahan; 

11. mengkoordinasi penetapan kawasan lindung dan rawan bencana; dan 

12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

 

 

SASARAN PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya pengetahuan 

masyarakat dalam upaya 
adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim. 

Jumlah masyarakat yang 

dibina dlm upaya mitigasi 
dan Adaptasi perubahan 
iklim   

Jumlah Kecamatan/Desa yang dibina  Kepala Seksi 

Konservasi 
Sumber Daya 
Alam 

Meningkatnya jumlah lahan 

yang diknservasi 

luas lahan yang 

dikonservasi ( Ha ) 

Jumlah lahan kritis yang dikonservasi (Ha) 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

2. TUGAS : menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
3. FUNGSI : 1. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kegiatan/usaha yang potensial menjadi sumber pengeluaran gas 

rumah kaca; 

2. melaksanakan evaluasi dan perumusan rencana pencapaian tingkat pengurangan emisi gas rumah kaca; 

3. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana aksi daerah dalam pengurangan emisi gas rumah kaca; 

4. melaksanakan koordinasi pengendalian dampak pemanasan global dan penurunan kualitas lingkungan; 

5. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 

6. melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan 

7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

 

 

SASARAN PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya pengetahuan di 

lingkungan pondok pesantren 
dalam pengelolaan lingkungan 
hidup 

Jumlah   pondok pesantren 

yang dibina untuk peduli  
berbudaya   lingkungan 
hidup 

Cukup Jelas Seksi Mitigasi 

dan Adaptasi 
Perubahan Iklim 

Meningkatnya kualitas Kota 

Kanigoro melalui Program 
Pengembangan Kota Hijau 

(P2KH) Kota Kanigoro 

Jumlah koordinasi program 

pengembangan Kota Hijau 

Cukup Jelas 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan 

2. TUGAS : menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, lembaga 
masyarakat dan lembaga lainnya dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. 

3. FUNGSI : 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat; 

2. melaksanakan koordinasi pengembangan dan pelaksanaan kemitraan lingkungan hidup; 

3. melaksanakan peningkatan peran dan kerjasama kemitraan lingkungan hidup; 

4. mengembangkan pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional pengelolaan lingkungan hidup; 

5. melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama antar daerah,  instansi vertikal dan lembaga masyarakat di 

bidang lingkungan hidup; 

6. melaksanakan koordinasi program dan pembinaan desa/kelurahan menuju bersih, sehat, asri, dan lestari; 

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

8. melaksanakan koordinasi program dan pembinaan lembaga pendidikan formal dan non formal yang peduli dan 

berbudaya lingkungan; dan 

9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

 
 

SASARAN PROGRAM / 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya kesadaran 

masyarakat di 
desa/keluarahan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup 

Jumlah Desa /Kelurahan 

Berseri   

Cukup Jelas Seksi Kemitraan 

Lingkungan 

Terciptanya lingkungan 
sekolah yang teduh, asri dan 

sehat 

Jumlah sekolah yang dibina 
program Adiwiyata 

Cukup Jelas 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Kebersihan 

2. TUGAS : menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan serta 
pengembangan pengelolaan sampah oleh masyarakat 

3. FUNGSI : 1. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta strategi di bidang penyelenggaraan pengelolaan 

sampah; 

2. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sampah; 

3. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap jenis, karakteristik dan volume sampah; 

4. melaksanakan penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga 

dan sampah sejenis sampah rumah tangga; 

5. melaksanakan pengelolaan sampah, meliputi pengurangan sampah (pembatasan timbulan, daur ulang dan 

pemanfaatan kembali) dan penangan sampah (pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan); 

6. melaksanakan pengadaan sarana kebersihan, sarana pengangkutan, kontainer dan TPS sampah; 

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

8. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan pengelolaan sampah oleh masyarakat; 

9. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan pekerja 

kebersihan kawasan perkotaan; dan 

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

 
 

SASARAN PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya cakupan 

pengangkutan sampah di 
wilayah perkotaan 

Jumlah kawasan perkotaan 

yang tertangani/terlayani 

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑖

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛  𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑏. 𝐵𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟
× 100% 

Seksi Kebersihan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah 

2. TUGAS : menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah 
3. FUNGSI : 1. melaksanakan penyusunan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan 

dan pemrosesan akhir sampah; 

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

sampah Terpadu (TPST), Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA); 

3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah pada TPS 3R, TPST,TPA yang dikelola oleh 

masyarakat atau swasta; 

4. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah; 

5. melaksanakan penyelenggaraan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengolahan dan pemrosesan akhir; 

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

7. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan pekerja pengelola 

sampah pada fasilitaspengolahan dan pemrosesan akhir sampah; dan 

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

 
 

SASARAN PROGRAM / 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

Meningkatnya  pengelolaan 
persampahan di lingkungan 

TPA, TPST dan TPS 3R 

Jumlah volume sampah di 
lingkungan TPA yang 

tertangani ( M3 ) per tahun 

Cukup Jelas Kepala Seksi 
Pengolahan dan 

Pemrosesan 
Sampah Terlaksananya pemeliharaan  

RTH, Taman Tepi Jalan dan 
Taman Kota/Hutan Kota 

Jumlah RTH, Taman 

Kota/Hutan Kota yg 
dipelihara 

Cukup Jelas 

Terlaksananya penataan RTH , 

Taman Kota /Hutan Kota  

Jumlah RTH, Taman 

Kota/Taman tugu 
perbatasan  yang ditata 

Cukup Jelas 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 
1. JABATAN : Kepala Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau 

2. TUGAS : menyiapkan bahan perumusan  kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pertamanan dan RTH meliputi 
penataan, pemeliharaan dan pengembangan serta pembinaan peran serta masyarakat 

3. FUNGSI : 1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Pertamanan dan RTH; 

2. mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan Pertamanan dan RTH; 

3. melaksanakan penataan dan pemeliharaan Pertamanan dan RTH; 

4. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pertamanan dan RTH; 

5. melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan penataan keindahan dan keasrian perkotaan; 

6. melaksanakan pengembangan dan/atau pemeliharaan pada monumen bersejarah, gapura kota, dan tugu 

perbatasan; 

7. melaksanakan pengembangan taman kota dan hutan kota sebagai taman rekreasi berbasis lingkungan; 

8. melaksanakan pemberdayaan masyarakat danam pengelolaan pertamanan dan pengelolaan Ruang terbuka 

Hijau (RTH); dan 

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

 
 

SASARAN PROGRAM / 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

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% 

Seksi 

Pertamanan dan 
Ruang Terbuka 

Hijau 

 


