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TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2018

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Tahun 2018 sebagai pedoman perencanaan teknis operasional yang
memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH;

b. bahwa Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Periode 2017-
2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup
Periode 2017-2022;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibuat Surat Keputusan Plt.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 18 Tahun
1951;

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (2005-2025);
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup tahun
2010-2014;

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian
Lingkungan Hidup tahun 2010-2014;

10. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 188/3008 tentang Rencana Strategis Badan
Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon
Progo;

12. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2012-2032.

14. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi. Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas
Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERTAMA   : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2018 yang merupakan pedoman perencanaan
teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan
program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi DLH;

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA        : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal  : 2017

Plt. Kepala Dinas

Ir. SUHARJOKO. MT.
Pembina Tk.1 /IVb

NIP. 19620406 199303 1 006
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BAB  I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun

2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Kulon Progo, tugas Kantor Lingkungan Hidup (DLH) adalah mendukung

tugas Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Dengan adanya peninjauan kembali terhadap struktur organisasi dan

kelembagaan di daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten / Kota seluruh

Indonesia, maka sejak Januari 2017 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo beralih menjadi Dinas Tipe C, yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup atau disingkat DLH mempunyai fungsi perumusan

kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas

penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan

pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, serta pelaksanaan tugas lain yang

diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi DLH diperlukan

adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan

memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan

sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran (TA) 2018

mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA 2018, Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo periode 2017-

2022 yang saat ini sedang disusun dan harus sesuai dengan perkembangan situasi

dan kondisi yang dihadapi. Renja berfungsi sebagai pedoman menyusun

perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi,

kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2005 – 2025 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja SKPD.
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1.2. LANDASAN HUKUM
Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana

Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor

12 Tahun 2008;

d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (2005 – 2025);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4817)

f. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 –

2025;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;

k. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup



3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo tahun 2018 adalah :

1. Menjadi acuan / dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna

meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Kulon Progo.

2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan

menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo pada tahun 2018 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi

maupun APBN.

3. Agar seluruh jajaran aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan  tahun 2018.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo tahun 2018 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program

dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan

dan sasaran program dan kegiatan DLH Kabupaten Kulon Progo.
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB  I    PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistimatika Penulisan

BAB  II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD / Renstra SKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III   TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3.Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP
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BAB  II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (2016) dan Capaian Renstra
Tahun 2016

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
Realisasi Pelaksanaan Program :
Program Pelayanan Administrasi perkantoran sangat diperlukan untuk

mendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran. Ada 3 kegiatan dalam

program ini untuk mewujudkan ketersediaan / kesiapan administrasi, yaitu (1)

penyediaan jasa keuangan, (2), penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), bahan cetak,

penggandaan dokumen, kegiatan persuratan, dan upah penjaga malam dan

kebersihan, (3) fasilitasi rapat koordinasi internal maupun eksternal, konsultasi

dan koordinasi baik di tingkat Kabupaten, dalam maupun luar DIY. Keberhasilan

pencapaian tujuan program tersebut sangat mendukung kelancaran dan kualitas

pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kinerja

pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat.

Permasalahan dan solusi
Permasalahan :

- Jumlah penggandaan / fotocopi dokumen maupun persuratan cenderung

meningkat

Solusi :

- Penyimpanan arsip dalam bentuk digital/softcopy, dan pencetakan baru dilakukan

bila benar-benar diperlukan. Penggandaan dokumen sesuai kebutuhan

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Realisasi Pelaksanaan Program :
Program ini berfungsi untuk mendukung kegiatan pelayanan Dinas Lingkungan

Hidup melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mobilitas

pimpinan dan karyawan Dinas Lingkungan Hidup, maupun perlengkapan, peralatan

dan gedung kantor.
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Permasalahan dan solusi
Permasalahan : .

- Seiring dengan meningkatnya frekuensi kegiatan dan permasalahan-

permasalahan lingkungan yang terjadi, diperlukan sarana kendaraan dinas roda

empat dan roda dua untuk pengawasan dan pemantauan  usaha dan atau

kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan dan mendukung kegiatan-

kegiatan lainnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi DLH. Selain itu juga

diperlukan penambahan peralatan & fasilitas perkantoran berupa komputer CPU,

laptop, printer, kamera, filing kabinet untuk keperluan pelayanan yang lebih

representatif dan proses kerja yang lebih cepat dan efisien. Disamping itu selama

ini belum dianggarkan pemeliharaan dan suku cadang untuk AC, alat listrik,

mesin ketik, komputer, laptop, printer, bahan dan alat-alat kebersihan,

pemeliharaan gedung laboratorium dan alat-alat lab. Di samping itu dengan

banyaknya pemohon izin lingkungan & rekomendasi lingkungan serta pembinaan

Saka Kalpataru yang melibatkan siswa-siswa sekolah, sehingga DLH Kulon

Progo memerlukan tempat parkir yang memadai. Selain itu halaman kantor DLH

masih berupa tanah sehingga setelah hujan agak berlumpur, maka halaman DLH

memerlukan penataan berupa paving block yang ramah lingkungan. Supaya

kondisi perkantoran lebih nyaman bagi karyawan dan pengunjung, maka tembok

dan plafon juga perlu dicat ulang.

- Penggunaan listrik, air dan telepon semakin meningkat seiring dengan

meningkatnya kegiatan dan bertambahnya kegiatan dan jumlah personel DLH.

Solusi :

- Pengadaan kendaraan roda empat, sepeda motor, komputer, laptop, printer,

kamera, filling cabinet, pembuatan tempat parkir dan paving blok, pengecatan

gedung kantor serta penganggaran pemeliharaan dan penggantian suku cadang

untuk AC, alat listrik, mesin ketik, printer, gedung laboratorium dan alat-alat

laboratorium serta bahan dan alat kebersihan.

- Melaksanakan penghematan energi listrik, dan sumber daya lainnya (telepon, air,

kertas dan lain-lain) dalam kerangka penerapan eco-office dan zero waste.

- Penganggaran yang sesuai kebutuhan untuk pembayaran tagihan listrik,  air dan

telepon dan upaya penghematan listrik, air & telepon melalui gerakan hemat

energi.
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3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Realisasi Pelaksanaan Program :
Pelaksanaan program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dilakukan

untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan agar dapat

sesuai dengan target yang sudah direncanakan. diharapkan secara bertahap sudah

sejak awal dapat dikendalikan dan  diketahui permasalahan-permasalahan yang

dihadapi serta solusi yang perlu dilaksanakan untuk mengatasinya..

Permasalahan dan solusi
Permasalahan :

- Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum dilaksanakan secara

optimal.

- Minimnya kuantitas dan kualitas SDM perencana di sekretariat DLH menyebabkan

pelaksanaan program ini memakan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan.

Solusi :

Optimalisasi pelaksanaan SPIP melalui satgas yang ada. Perlunya peningkatan

kualitas SDM perencana di sub bagian perencanaan & keuangan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Realisasi Pelaksanaan Program :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dimaksudkan untuk

meningkatkan kompetensi para PNS dalam bidang kerjanya, menjembatani

terhadap perubahan dan perkembangan teknologi, maupun kebijakan dari

pemerintah pusat yang harus cepat direspon.

Permasalahan dan solusi
Permasalahan : Diklat yang dibutuhkan oleh personel DLH belum tentu

diselenggarakan setiap tahun oleh lembaga-lembaga penyelenggara  diklat.

Solusi : pro aktif untuk mencari informasi diklat, khususnya Diklat-Diklat AMDAL,

atau mengusulkan pengadaan Kursus AMDAL bagi PNS-PNS Kulon Progo

dengan mendatangkan/memfasilitasi institusi penyelenggara Diklat AMDAL

bertempat di Kulon Progo.
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4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
Realisasi Pelaksanaan Program :
Terdapat 6 kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, yang bertujuan untuk

(1) memberikan rekomendasi pengelolaan lingkungan bagi pelaku usaha dan

atau kegiatan yang dituangkan dalam dokumen lingkungan, melalui kegiatan

pengkajian dampak lingkungan (2) mencegah terjadinya suatu kegiatan/ usaha

menimbulkan pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan, apabila

kegiatan tersebut sudah berlangsung atau sudah terjadi maka dalam hal ini

dilakukan pengendalian dimana sedapat mungkin terjadinya pencemaran maupun

perusakan terhadap lingkungan hidup efeknya dapat dikurangi atau ditekan,

sehingga tidak menimbulkan efek yang lebih parah terhadap lingkungan, melalui

kegiatan pemantauan kualitas lingkungan (3) menangani kasus dan atau dugaan

pencemaran atau perusakan lingkungan hidup melalui kegiatan penanganan

kasus LH, (4) pengembangan kapasitas sarana prasarana dan jejaring

pengelolaan persampahan melalui kegiatan pengembangan kapasitas

pengelolaan LH, (5) pengawasan kesesuaian pengelolaan lingkungan dari usaha

dan atau kegiatan dengan dokumen lingkungan yang telah disusun dan kebijakan

pemerintah melalui kegiatan pengawasan kebijakan pengelolaan LH, dan (6)

mengendalikan pencemaran yang disebabkan oleh limbah ternak dan limbah

industri tahu/tempe/VCO melalui kegiatan pembangunan biodigester biogas

limbah.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

a.. Tahun 2016 Kota Wates belum meraih penghargaan Adipura, setelah pada

tahun sebelumnya (2015) meraih sertifikat Adipura. Meskipun penghargaan

bukan merupakan tujuan utama, namun sosialisasi  maupun pendidikan

terhadap perilaku masyarakat masih perlu untuk meningkatkan kesadaran

peran masyarakat dalam mengelola sampah. Untuk meningkatkan dan

mempertahankan menjadi tantangan tersendiri bagi DLH Kulon Progo dan

perilaku sebagian besar masyarakat yang belum peduli dalam pengelolaan

dan pengolahan sampah serta kurangnya kehijauan serta kebersihan kota

terutama di pinggir jalan utama masih perlu ditingkatkan karena belum

memenuhi kriteria dalam Adipura
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b. Pada tahun 2016 jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan sebanyak 256

dokumen dari target sejumlah 250 dokumen. Hal ini disebabkan karena

penerbitan dokumen lingkungan sangat dipengaruhi oleh iklim investasi sebab

penerbitan dokumen lingkungan merupakan salah satu persyaratan

penerbitan izin usaha. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kesadaran

pelaku usaha untuk mengurus perijinan usaha secara legal sebab masih

ditemukan kasus lingkungan hidup disebabkan karena pengusaha tidak

melakukan perijinan secara legal.

c. Perlu terus dikembangkan upaya pengelolaan sampah mulai dari sumbernya

yaitu rumah tangga, pasar, tempat umum, dan obek wisata. Untuk itu perlu

terus digiatkan upaya pengelolaan sampah di tempat-tempat tersebut.

d. Rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan baik di lingkungan

sendiri maupun di tempat umum serta rendahnya kesadaran masyarakat

untuk mengolah sampah secara ramah lingkungan.

Solusi :

a. Pengembangan dan peningkatan penghijauan dan kebersihan kota dengan

memperbanyak tanaman peneduh, taman-taman kota serta Ruang Terbuka

hijau di wilayah perkotaan. Tidak lupa untuk terus menggiatkan budaya bersih

lingkungan, terutama di pasar dan lokawisata.

b. Iklim investasi perlu terus dikembangkan. Akan tetapi investasi yang harus

dikembangkan adalah investasi yang sadar lingkungan. Hal ini penting untuk

menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan investasi.

Disamping itu juga perlu digiatkan kesadaran pengusaha untuk mengurus

perijinan secara legal. Untuk mendukung hal tersebut perlu terus

dikembangkn sistem perijinan yang efektif dan efisien (service excelent /

pelayanan prima)

c. Perlu terus diberikan penyadaran pada masyarakat untuk melakukan pola

hidup sehat
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6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Realisasi pelaksanaan program :
Program ini bertujuan untuk melakukan perlindungan dan perbaikan terhadap

sumber daya alam, misalnya sumber daya air, sumber daya hutan dan lainnya

sehingga sumber daya alam yang ada masih berfungsi sebagaimana layaknya

demi menunjang kehidupan manusia. Ada 5 kegiatan yang masuk dalam program

ini, diantaranya (1) pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), (2) peningkatan

konservasi daerah tangkapan air dan sumber air, (3) penyusunan Profil Tutupan

Vegetasi, (4) penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), dan (5)

pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan konsevasi Sumber Daya

Alam (SDA)

Permasalahan :

a..Koordinasi antar instansi dan dengan masyarakat masih kurang sehingga

sering terjadi ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau.

b. Masih diperlukan identifikasi dan rencana lokasi RTH di Perkotaan Wates untuk

dapat memenuhi 20 % RTH Publik.

c. Jenis penghargaan yang bisa diraih oleh Kulon Progo masih belum optimal dan

masih terbatas pada :

- Kalpataru kategori Penyelamat lingkungan (juara I DIY), Perintis

Lingkungan (Juara II DIY), Pengabdi Lingkungan (juara II DIY)

- Kehati Award kategori Peduli Lestari Keanekaragaman Hayati

- Kampung Hijau (Harapan I DIY)

Sedangkan untuk Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan belum

memenuhi harapan.

d. Pentingnya perencanaan kegiatan yang lebih matang dan lebih awal terutama

dalam hal pengerjaan pengadaan barang/jasa.

Solusi :

a. Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak agar terjadi kesinkronan dalam

pelaksanaan kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

b. Pengadaan lahan RTH oleh pemerintah kabupaten (bank tanah) di tiap

kelurahan dan atau desa di wilayah perkotaan Wates,
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c. Penanaman tanaman peneduh di sempadan jalan dan tanaman pengkonservasi

air di sempadan mata air

d. Lebih meningkatkan pembinaan pada masyarakat / kelompok masyarakat /

sekolah dalam hal perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup

daripada tahun-tahun yang sudah berjalan.

e. Pekerjaan yang terkait pengadaan barang / jasa dimatangkan terutama segi

perencanaan sehingga didapat hasil optimal. Waktu pelaksanaan pekerjaan

diusahakan dapat selesai tepat waktu sesuai aliran kas yang direncanakan

Mendasarkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja KLH, maka

dapat disampaikan data bahwa untuk capaian kinerja kegiatan tahun 2016 antara

lain :

1. Terpenuhinya Jasa dan Peralatan Perkantoran selama 12 bulan memiliki

capaian 100%;

2. Terbayarnya honor petugas penatausahaan keuangan dan barang 12   bulan

memiliki capaian 100 %;

3. Tersedianya makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan

konsultasi 12 Bulan memiliki capaian 100%;

4. Terpenuhinya pengadaan printer 2 unit, almari kaca arsip 1 unit, AC 2 unit,

LCD proyektor 1 unit, layar elektrik memiliki capaian 100 %;

5. Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran 8 Unit memiliki capaian

100%;

6. Terlaksananya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop 1 orang memiliki

capaian 100 %;

7. Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen memiliki capaian 100 %;

8. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan dan pencapaian kinerja

semesteran 4 Dokumen memiliki capaian 100 %;

9. Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan,

LKJiP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD 19

dokumen memiliki capaian 100 %.

10. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 50 unit bak

sampah taman, 50 unit komposter, 180 unit bak sampah 3 R, dan terlatihnya

200 orang pengelola sampah di pasar dan sekolah, terbangunnya biodegester
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biogas limbah ternak dan limbah usaha tahu dan tempe 7 unit, terbangunnya

Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan Wates 2 lokasi memiliki capaian 100 %;

11. Tersusunnya dokumen lingkungan 250 dokumen memiliki capaian 100 %;

12. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan hidup 10 titik air sungai (2 kali

pemantauan), 40 titik air limbah (1 kali pemantauan), 5 titik udara ambient (2

kali pemantauan), 4 titik udara emisi(1 kali pemantauan), dan 10 titik kualitas

tanah (1 kali pemantauan) memiliki capaian 100 %;

13. Tertanganinya kasus Lingkungan Hidup 7 kasus memiliki capaian 100 %;

14. Tersusunnya laporan pengawasan kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup

usaha dan/atau kegiatan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 1

laporan memiliki capaian 100 %;

15. Terselenggaranya 8 even lingkungan hidup, sosialisasi pengelolaan sampah

kepada 100 orang masyarakat, terselenggaranya lomba kebersihan

lingkungan, tertanamnya pohon perindang 90 batang, tertanamnya tanaman

pohon perindang di sekitar Alun-Alun Wates 100 batang, pohon perindang di

lingkungan perkantoran Wates dan Pengasih 220 batang, pohon di sekitar

mata air 261 batang memiliki capaian 100 %;

16. Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi 1 dokumen, Laporan Status Lingkungan

Hidup Daerah Kabupaten Kulon Progo 1 dokumen memiliki capaian 100 %

Dengan mendasarkan pada tingkat keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan

pada tahun 2016 maka sebagai perencanaan awal yang perlu dilakukan demi

mencapai target yang telah ditetapkan maka diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Selalu mengupayakan adanya koordinasi dan komunikasi secara intensif

antar semua komponen di Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan dan

melaksanakan kegiatan agar dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Selalu mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

3. Atasan langsung memantau / memonitor perkembangan kegiatan dan

pencapaian target baik dari sisi penyerapan dana maupun kualitas sasaran

kegiatannya.

Adapun secara lebih rinci terkait dengan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana

kerja dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun

2017 tertuang dalam Tabel 1.
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2.2.Analisis Kinerja Pelayanan
Kinerja pelayanan Kantor Lingkungan Hidup pada tahun 2016 diukur melalui

beberapa parameter yang telah ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Instansi Pemerintah Kabupaten Bidang lingkungan Hidup. Terdapat 4 pelayanan dasar

yang diukur kinerjanya melalui SPM bidang lingkungan hidup. Pelayanan-pelayanan

tersebut adalah:

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air;

2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;

3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan untuk produksi biomassa; dan

4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup

Berdasarkan hasil pencapaian SPM bidang lingkungan hidup, maka sejak dari

tahun 2010 Kantor Lingkungan Hidup telah mampu memenuhi target yang diharapkan.

Untuk lebih jelasnya, kinerja pelayanan KLH dapat dilihat di Tabel 2.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan  sebagaimana di atas,

tentu masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. Terdapat beberapa

isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH yaitu :

1. Penurunan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah, udara dan air).

2. Ancaman penurunan biodiversitas hayati

3. Kurangnya kesadaran & partisipsi masyarakat dalam pengelolaan LH

4. Keterbatasan Sarana Prasarana dan sumber dana yang memadai.

5. Kurangnya akses informasi SDA & LH

6. Pemanasan global

7. Penguatan laboratorium lingkungan

8. Penguatan kinerja pengelolaan persampahan di pasar, tempat wisata dan

perumahan

9. Peningkatan penghijauan dan keindahan Perkotaan Wates

10. Pertambangan di wilayah pegunungan Menoreh yang semakin marak.
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SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pelayanan Pencegahan

Pencemaran air
SPM Bidang
Lingkungan
Hidup

 Prosentase jumlah usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Pelayanan pencegahan
pencemaran udara dari
sumber tidak bergerak

SPM Bidang
Lingkungan
Hidup

Prosentase jumlah usaha dan/atau
kegiatan sumber yang tidak bergerak
yang memenuhi  persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran udara

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NO INDIKATOR
SPM/ Standar

Nasional
IKK

REALISASI CAPAIAN

hal. 16

100% 100% 100%

3

4

SPM Bidang
Lingkungan
Hidup

SPM Bidang
Lingkungan
Hidup

100%

TABEL 2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KULON PROGO

Pelayanan informasi status
kerusakan lahan untuk
produksi biomassa

Pelayanan tindak lanjut
pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup

Prosentase luasan lahan dan/atau
tanah untuk produksi biomassa yang
telah diterapkan dan diinformasikan
status kerusakannya

100%

Prosentase jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau kerusakan
Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti

100% 100%

TARGET RENSTRA SKPD CATATAN
ANALISIS

PROYEKSI

100%

100%

100%100% 100%

100%100%
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2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Dinas Lingkungan
Hidup

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan

pada dokumen Rencana Strategis SKPD periode 2017-2022 yang baru disusun,

dan dalam proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan

kegiatan yang ada.

Pada dasarnya yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan

Hidup sudah merupakan kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk

dilaksanakan. Hal itu tentu dalam upaya mengakomodir rencana kerja Dinas

Lingkungan Hidup guna mendukung fungsi perlindungan dan pengawasan

lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo.

Review terhadap RKPD/ Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Tabel 3.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Permasalahan di bidang lingkungan hidup semakin lama semakin kompleks.

Oleh karena itu diperlukan masukan dari berbagai pihak baik dari masyarakat, LSM,

institusi pendidikan dan instansi pemerintah terkait lainnya. Beberapa masukan

terkait program dan kegiatan untuk program kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun

2018 dapat dilihat di Tabel 4a, 4b dan 4c.
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 PRO G RA M /
K EG IA TA N L O K A S I INDIK A TO R K INERJA

Ta r g e t
Ca p a ia n

PA G U
INDIK A TIF

( RP)

 PRO G RA M /
K EG IA TA N L O K A S I INDIK A TO R K INERJA

Ta r g e t
Ca p a ia n

PA G U
INDIK A TIF

( RP)
2 .0 5 .2 .0 5 .0
1 .0 1 .2 7 - P

P r o g r a m
P e n a a t a n  d a n
P e n g e n d a lia n
P e n c e m a r a n

1 ,1 6 4 ,1 2 5 ,0 0
0

Pr o g r a m
Pe n a a ta n  d a n
Pe n g e n d a lia n
Pe n c e ma r a n

1 ,1 6 4 ,1 2 5 ,0
0 0

2 .0 5 .2 .0 5 .0
1 .0 1 .2 7 .0 1 -
P

Pe n g e n d a lia n
p e n c e ma r a n  d a n
ke r u s a ka n
lin g ku n g a n  h id u p

L in g ku p
K a b u p a te n

Pe mb a n g u n a n  Ta ma n
Me r o ko k

2  u n it 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 Pe n g e n d a lia n
p e n c e ma r a n  d a n
ke r u s a ka n
lin g ku n g a n  h id u p

L in g ku p
K a b u p a te n

Pe mb a n g u n a n  Ta ma n
Me r o ko k

2  u n it 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

S a r p r a s  p e n g o la h a n
p e r s a mp a h a n  :
K o mp o s te r

5 0  u n it S a r p r a s  p e n g o la h a n
p e r s a mp a h a n  :
K o mp o s te r

5 0  u n it

b a k s a mp a h  ta ma n 3 0  u n it b a k s a mp a h  ta ma n 3 0  u n it

b io d e g e s te r  b io g a s
limb a h

9  u n it b io d e g e s te r  b io g a s
limb a h

9  u n it

b a n g u n a n  p e n u tu p 1  u n it b a n g u n a n  p e n u tu p 1  u n it

b a k s a mp a h  3 R 1 0 0  u n it b a k s a mp a h  3 R 1 0 0  u n it

me s in  p e n c a c a h 1  u n it me s in  p e n c a c a h 1  u n it

2 .0 5 .2 .0 5 .0
1 .0 1 .2 7 .0 4 -
P

Pe n g ka jia n
lin g ku n g a n

L in g ku p
K a b u p a te n

Do ku me n  lin g ku n g a n 2 5 0  d o ku me
n

1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 Pe n g ka jia n
lin g ku n g a n

L in g ku p
K a b u p a te n

Do ku me n  lin g ku n g a n 2 5 0  d o ku me n 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0

2 .0 5 .2 .0 5 .0
1 .0 1 .2 7 .0 5 -
P

Pe ma n ta u a n  d a n
p e mu lih a n
ku a lita s
lin g ku n g a n

L in g ku p
K a b u p a te n

Pe n g a d a a n  a la t
la b o r a to r iu m

1  p a ke t 4 1 1 ,0 0 0 ,0 0 0 Pe ma n ta u a n  d a n
p e mu lih a n
ku a lita s
lin g ku n g a n

L in g ku p
K a b u p a te n

Pe n g a d a a n  a la t
la b o r a to r iu m

1  p a ke t 4 1 1 ,0 0 0 ,0 0 0

Us a h a  d a n /ke g ia ta n
y a n g  b e r p o te n s i
s e b a g a i p e n c e ma r
d a n  me r u s a k
lin g ku n g a n

4 0  lo ka s i Us a h a  d a n /ke g ia ta n
y a n g  b e r p o te n s i
s e b a g a i p e n c e ma r
d a n  me r u s a k
lin g ku n g a n

4 0  lo ka s i

Pa n ta u a n  ku a lita s
lin g ku n g a n  h id u p  :
ku a lita s  ta n a h

1 0  tit ik Pa n ta u a n  ku a lita s
lin g ku n g a n  h id u p  :
ku a lita s  ta n a h

1 0  tit ik

u d a r a  a mb ie n 2  tit ik u d a r a  a mb ie n 2  tit ik

e mis i in d u s tr i 4  tit ik e mis i in d u s tr i 4  tit ik

a ir  s u n g a i 4  tit ik a ir  s u n g a i 4  tit ik

2 .0 5 .2 .0 5 .0
1 .0 1 .2 7 .0 2

Pe n g a w a s a n
ke b ija ka n
p e n g e lo la a n
lin g ku n g a n  h id u p

L in g ku p
K a b u p a te n

Ju mla h
u s a h a /ke g ia ta n  y a n g
d ila ku ka n
p e n g a w a s a n

5 0  u s a h a 7 0 ,1 2 5 ,0 0 0 Pe n g a w a s a n
ke b ija ka n
p e n g e lo la a n
lin g ku n g a n  h id u p

L in g ku p
K a b u p a te n

Ju mla h
u s a h a /ke g ia ta n  y a n g
d ila ku ka n
p e n g a w a s a n

5 0  u s a h a 7 0 ,1 2 5 ,0 0 0

2 .0 5 .2 .0 5 .0
1 .0 1 .2 7 .0 3

Pe n a n g a n a n
ka s u s  lin g ku n g a n
Hid u p

K a s u s  lin g ku n g a n
h id u p  y a n g  d ita n g a n i

1 0  ka s u s 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0 Pe n a n g a n a n
ka s u s
lin g ku n g a n  Hid u p

K a s u s  lin g ku n g a n
h id u p  y a n g  d ita n g a n i

1 0  ka s u s 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0

C A T A T A N
P E N T IN G

NO

Ra n c a n g a n  A w a l RK PD / Re n s tr a  S K PD Ha s il A n a lis is  K e b u tu h a n
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BAB  III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup

melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi

maupun Pusat. Dalam melaksanakan fungsi- fungsi tersebut maka kegiatan yang akan

dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di

atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan

dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon

Progo.

3.2.Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan :

Terlindunginya sumber daya alam dan terkendalinya pencemaran dan perusakan

lingkungan

Sasaran :

Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam

3.3.Program dan Kegiatan
Dalam mencapai tujuan dan sasarannya DLH pada TA 2018 akan melaksanakan

program-program dan kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

I. Program Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidup

Kegiatan-kegiatan :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH

2. Peningkatan konservasi lingkungan hidup

3. Penyusunan Data & Informasi Lingkungan Hidup

II. Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran

Kegiatan – kegiatan :

1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH

2. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH

3. Penanganan Kasus LH

4. Pengkajian Lingkungan

5. Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
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III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

2. Penyediaan jasa keuangan

3. Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi

IV. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

Kegiatan :

1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

3. Pendidikan dan pelatihan non formal

VI. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kegiatan :

1. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan

3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Pengukuran kinerja urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2016 didasarkan kepada

pencapaian sasaran strategis sebagaimana diperlihatkan pada tabel 5 :

Tabel 5. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Utama

Target
2016

Realisasi
2016

%
Realisasi

1. Meningkatnya Indeks
Kualitas Lingkungan
Hidup

Indeks Kualitas
Udara

97,72 98,07 100,36 %

Indeks Kualitas
Air

0,79 62

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2016 yaitu 98.07

melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu 97.72 atau realisasinya 100,36 %. Namun

capaian 2016 ini menurun 0,7 dari capaian tahun sebelumnya (2015) yaitu 98.77.

Walau demikian capaian 2016 yang merupakan tahun terakhir dalam periode

RPJMD 2011-2016 ini melampaui target akhir Renstra 2011-2016, yaitu 97.72.

Capaian Indeks Kualitas Udara 2016 ini bahkan sudah melampaui target Indeks

Kualitas Udara pada akhir renstra (tahun 2016) sebesar 97.72.
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Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2016 dari hasil uji kualitas

air, di 5 (lima) titik pantau sepanjang sungai Serang, hasil perhitungan indeks

kualitas air tidak dapat mencapai target kinerja sasaran, meskipun secara garis

besar kualitas air sungainya masih dalam kategori memenuhi baku mutu lingkungan.

Dari 5 titik pantau tersebut, 3 (tiga) memenuhi baku mutu air sungai, sedangkan 2

(dua) titik pantau masuk dalam kategori cemar ringan. Secara umum Indeks Kualitas

Air tahun 2016 (Indeks = 62) menurun dibanding tahun 2015 (Indeks = 70). Pada

tahun 2015 dari 3 titik pantau semuanya atau 100 % memenuhi baku mutu.

Sedangkan pada tahun 2016 dari 5 titik pantau hanya 3 titik yang memenuhi baku

mutu atau 60 %. Faktor penyebab tidak terpenuhinya baku mutu air sungai adalah

kandungan Escherichia coli yang melampaui batas baku mutu. Sebagaimana

diketahui Escherichia coli adalah bakteri spesifik yang terdapat pada pencernaan

manusia maupun hewan ternak, sehingga menjadi indikator pencemaran kualitas air

oleh faeces / tinja. Hal ini kemungkinan bisa disebabkan oleh masih adanya perilaku

buang air besar di sungai, bisa juga karena adanya limbah ternak yang tidak terolah

sehingga bisa masuk ke badan air.

Capaian indikator kinerja program urusan lingkungan hidup tahun 2016

disajikan pada tabel 6 :

Tabel 6. Pengukuran Kinerja Program urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016

No

Sasaran

Strategis
Indikator Kinerja

Target

2016

Realisasi

2016

1. Meningkatnya

Indeks Kualitas

Lingkungan

Hidup

Capaian Perlindungan dan

konservasi Sumber Daya Alam 96.67 116.67

Capaian Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan

86.91 89.4

Usulan program dan kegiatan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Kulon Progo yang berasal dari masyarakat dan para pemangku kepentingan

(diusulkan melalui Musrenbang Desa yang kemudian dilanjut dengan Musrenbang

Kecamatan) untuk tahun anggaran 2018 kemudian ditapis melalui tahapan Forum

SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dari Musrenbang tingkat Kabupaten kemudian
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diperoleh Laporan Hasil Musrenbang Kabupaten untuk kemudian disusun menjadi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sehingga tersusunlah Rencana

Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 sebagaimana

dapat dilihat pada tabel 7.



OPD                 : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JUMLAH PAGU : Rp. 2,530,788,700

TOLOK
UKUR

TARGET TARGET TOLOK UKUR TARGET
NO

URUSAN,
PROGRAM,
KEGIATAN

PRIORITAS
DAERAH

SASARAN
DAERAH LOKASI

INDIKATOR KINERJA PAGU
INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN
MAJU

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018
Tabel 7.

TOLOK
UKUR

TARGET TARGET TOLOK UKUR TARGET

2.05.2.05.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran

20 % 138,446,500

2.05.2.05.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan
peralatan perkantoran

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 12 Bulan Dukungan sebesar 5%
terhadap kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran

100 % 38,418,000 40,331,950

2.05.2.05.01.01.01.27 Penyediaan jasa
keuangan

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 12 Bulan Dukungan sebesar 5%
terhadap kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran

100 % 29,376,500 34,900,000

NO
URUSAN,
PROGRAM,
KEGIATAN

PRIORITAS
DAERAH

SASARAN
DAERAH LOKASI

PAGU
INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN
MAJU

TOLOK UKUR

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Jasa perkantoran ( Jasa persuratan )
dan peralatan kantor (ATK, barang
cetakan dan bahan pustaka ); alat
kebersihan dan bahan pembersih;
Pembayaran upah tenaga jaga malam
dan kebersihan 1 orang,

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang 10 orang

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Rapat koordinasi dan konsultasi

2.05.2.05.01.01.01.27 Penyediaan jasa
keuangan

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 12 Bulan Dukungan sebesar 5%
terhadap kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran

100 % 29,376,500 34,900,000

2.05.2.05.01.01.01.28 Penyediaan rapat-
rapat, konsultasi dan
koordinasi

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 12 bulan Dukungan sebesar
10% terhadap
kelancaran pelayanan
administrasi
perkantoran

100 % 70,652,000 87,700,000

2.05.2.05.01.01.12 Program
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja

Capaian
perencanaan,
pengendalian
dan evaluasi
kinerja

18.89 % 8,100,000

2.05.2.05.01.01.12.01 Penyusunan
perencanaan kinerja
SKPD

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 2 Dokumen Dukungan sebesar
8,34% terhadap
capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerjan

100 % 2,500,000 2,750,000

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang 10 orang

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Rapat koordinasi dan konsultasi

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Tersusunnya Rencana Kerja dan
Perubahan Rencana Kerja SKPD

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Tersusunnya laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun

2.05.2.05.01.01.12.01 Penyusunan
perencanaan kinerja
SKPD

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 2 Dokumen Dukungan sebesar
8,34% terhadap
capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerjan

100 % 2,500,000 2,750,000

2.05.2.05.01.01.12.02 Penyusunan laporan
keuangan

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 2 Dokumen Dukungan sebesar
1,90% terhadap
capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja

100 % 2,000,000 2,160,000

2.05.2.05.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi
dan pelaporan Kinerja

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 19 dokumen Dukungan sebesar
11,43% terhadap
capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja SKPD

100 % 3,600,000 3,960,000

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Tersusunnya Rencana Kerja dan
Perubahan Rencana Kerja SKPD

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Tersusunnya laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP SKPD

2.05.2.05.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi
dan pelaporan Kinerja

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 19 dokumen Dukungan sebesar
11,43% terhadap
capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja SKPD

100 % 3,600,000 3,960,000

2.05.2.05.01.01.14 Program Peningkatan
Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas
Sumber Daya
Manusia OPD

Capaian
peningkatan
sarana/prasar
kerja dan
kualitas sumber
daya manusia
OPD

20 %
ana

721,330,950

2.05.2.05.01.01.14.01 Pengadaaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran

20 unit Dukungan sebesar
62,59 % terhadap
ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi
baik

20 unit 451,485,000 496,633,500

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP SKPD

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Tersedianya PC 3 unit, Laptop 6 unit,
printer 4 unit, kamera 1 unit, sepeda
motor 2 unit, mobil 1 unit, filling kabinet 3
unit

Pembangunan paving blok(1 paket) dan
tempat parkir (1 paket)

2.05.2.05.01.01.14.01 Pengadaaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran

20 unit Dukungan sebesar
62,59 % terhadap
ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi
baik

20 unit 451,485,000 496,633,500

2 paket

2.05.2.05.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran

2 unit Dukungan sebesar
33,25% terhadap
ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi
baik

100 % 239,845,950 260,000,000

30 unit

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Tersedianya PC 3 unit, Laptop 6 unit,
printer 4 unit, kamera 1 unit, sepeda
motor 2 unit, mobil 1 unit, filling kabinet 3
unit

Pembangunan paving blok(1 paket) dan
tempat parkir (1 paket)

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Terpeliharanya gedung kantor :
pengecatan gedung kantor (keseluruhan
bangunan)

Terpeliharanya sarana prasarana kantor
: kendaraan roda dua 5 unit, roda tiga 1
unit, roda empat 5 unit, komputer PC 6
unit, Laptop 2 unit, printer 4 unit, AC 7
unit.

Pembayaran listrik, air dan telepon;

30 unit

12 bulan

2.05.2.05.01.01.14.04 Pendidikan dan
Pelatihan Non Formal

3 orang Dukungan sebesar
4,16% terhadap
peningkatan kualitas
sumber daya manusia

100 % 30,000,000 33,000,000

2.05.2.05.01.01.26 Program Pengelolaan
dan Konservasi
lingkungan hidup

Capaian
perlindungan
dan konservasi
sumber daya
alam

51.4 % 680,157,000

2.05.2.05.01.01.26.01 Pemberdayaan
masyarakat dalam
pengelolaan
lingkungan hidup

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 24 kali Dukungan sebesar
15,98% terhadap target
pengelolaan dan
konservasi lingkungan
hidup

100 % 209,586,000 371,800,000

Terpeliharanya sarana prasarana kantor
: kendaraan roda dua 5 unit, roda tiga 1
unit, roda empat 5 unit, komputer PC 6
unit, Laptop 2 unit, printer 4 unit, AC 7
unit.

Pembayaran listrik, air dan telepon;

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Pegawai berhasil lulus diklat dengan
kategori baik 2018

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Pembinaan saka kalpataru

keikutsertaan dalam peringatan hari
lingkungan hidup tingkat provinsi

2.05.2.05.01.01.26.01 Pemberdayaan
masyarakat dalam
pengelolaan
lingkungan hidup

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 24 kali Dukungan sebesar
15,98% terhadap target
pengelolaan dan
konservasi lingkungan
hidup

100 % 209,586,000 371,800,000

4 kali

3 kali
8 even
1 paket

160 orang

2.05.2.05.01.01.26.02 Peningkatan
konservasi lingkungan
hidup

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Kec Pengasih, Kec
Girimulyo, Lingkup
Kabupaten

20 unit Dukungan sebesar
23,76% terhadap target
pengelolaan dan
konsevasi lingkungan
hidup

100 % 311,714,000 402,292,000

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Pembinaan saka kalpataru

keikutsertaan dalam peringatan hari
lingkungan hidup tingkat provinsi

Keikutsertaan pameran
even lingkungan hidup
Pengecatan pohon perindang di tepi
jalan
Sosialisasi masyarakat dalam
pengelolaan persampahan

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Sumur resapan

Tanaman di daerah tangkapan, seklitar
mata air dan sempada sungai

2.05.2.05.01.01.26.02 Peningkatan
konservasi lingkungan
hidup

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Kec Pengasih, Kec
Girimulyo, Lingkup
Kabupaten

20 unit Dukungan sebesar
23,76% terhadap target
pengelolaan dan
konsevasi lingkungan
hidup

100 % 311,714,000 402,292,000

1000 batang

150 batang
2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan data dan

informasi lingkungan
hidup

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

1 dokumen Dukungan sebesar
7,64% terhadap target
pengelolaan dan
konservasi lingkungan
hidup

100 % 158,857,000 174,742,700

1 dokumen

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Sumur resapan

Tanaman di daerah tangkapan, seklitar
mata air dan sempada sungai

Pohon perindang
Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Dokumen IKLH

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Kulon Progo

Dokumen Neraca Sumber Daya Alam

1 dokumen

1 dokumen

2.05.2.05.01.01.27 Program Penaatan
dan Pengendalian
Pencemaran

Capaian
peningkatan
pengendalian
pencemaran
dan perusakan
lingkungan
hidup

86.67 % 982,754,250

2.05.2.05.01.01.27.01 Pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
hidup

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 2 unit Dukungan sebesar
39,50% terhadap target
peningkatan penaatan
dan pengendalian
pencemaran

100 % 474,585,000 550,000,000

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Kulon Progo

Dokumen Neraca Sumber Daya Alam

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Pembangunan Taman Merokok

Mesin pencacah sampah

2.05.2.05.01.01.27.01 Pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
hidup

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 2 unit Dukungan sebesar
39,50% terhadap target
peningkatan penaatan
dan pengendalian
pencemaran

100 % 474,585,000 550,000,000

1 unit
25 unit
25 unit
2 unit

4 unit

1 unit
35 unit

2.05.2.05.01.01.27.04 Pengkajian lingkungan Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 250 dokumen Dukungan sebesar
10,71% terhadap target
peningkatan penaatan
dan pengendalian
pencemaran

100 % 70,000,000 165,000,000

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Pembangunan Taman Merokok

Mesin pencacah sampah
Komposter
Bak sampah taman
Bangunan penutup pengelolaan
persampahan
biodegester biogas limbah ternak dan
limbah tahu
Kendaraan angkut roda 3
Bak sampah 3R

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Dokumen lingkungan

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Pantauan kualitas lingkungan hidup :
kualitas tanah

2.05.2.05.01.01.27.04 Pengkajian lingkungan Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 250 dokumen Dukungan sebesar
10,71% terhadap target
peningkatan penaatan
dan pengendalian
pencemaran

100 % 70,000,000 165,000,000

2.05.2.05.01.01.27.05 Pemantauan dan
pemulihan kualitas
lingkungan

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 1x15 titik Dukungan sebesar
29,15% terhadap
peningkatan penaatan
dan pengendalian
pencemaran

100 % 350,272,000 822,000,000

14 jenis

2x10 titik

2x5 titik

Pengadaan alat laboratorium (9 jenis)
dan penunjang lab (5 jenis)

Pantauan kualitas lingkungan hidup ; air
sungai
Pantauan kualitas lingkungan hidup
:emisi industri
Pantauan kualitas lingkungan hidup :
udara ambien

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Dokumen lingkungan

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Pantauan kualitas lingkungan hidup :
kualitas tanah

2x5 titik

2x5 titik

2 jenis

2x25 titik

2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan kebijakan
pengelolaan
lingkungan hidup

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten 40 usaha Dukungan sebesar
4,97% terhadap target
peningkatan penaatan
dan pengendalian
pencemaran

100 % 59,769,250 71,137,500

2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan kasus
lingkungan Hidup

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

10 kasus Dukungan sebesar
2,34% terhadap target
peningkatan penaatan
dan pegendalian
pencemaran

100 % 28,128,000 36,300,000

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan
pengawasan

Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Kasus lingkungan hidup yang ditangani

Pantauan kualitas lingkungan hidup
:emisi industri
Pantauan kualitas lingkungan hidup :
udara ambien
Pengadaan bahan kimia dan obat-obatan

Pantauan kualitas lingkungan hidup : air
limbah industri

2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan kasus
lingkungan Hidup

Meningkatnya
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara
Berkelanjutan

10 kasus Dukungan sebesar
2,34% terhadap target
peningkatan penaatan
dan pegendalian
pencemaran

100 % 28,128,000 36,300,000Peningkatan
Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah

Kasus lingkungan hidup yang ditangani
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BAB  IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 ini

mendasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten

Kulon Progo periode 2017-2022 yang saat ini akan disusun dan berisi program dan kegiatan tahun

2018 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan

memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi terutama untuk

mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan pelayanan dan fasilitasi Dinas Lingkungan

Hidup.

Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi

dari semua komponen di masyarakat dan di internal Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya

dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh personel di Dinas Lingkungan Hidup yang

kompeten, sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal.

Rencana Kerja Tahun 2018 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun

kebijakan umum anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018

yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang diimplementasikan melalui akuntabilitas

penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil

akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi dan

efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan yang sudah

disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.

Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan betul-betul

dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu

pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi

dengan semua komponen yang ada di DLH secara intensif.

Wates, Juli 2017
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo

Ir. SUHARJOKO, MT.
NIP. 19620406 199303 1 005
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