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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas perkenan-Nya, Revisi 

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung 

dapat kami selesaikan. 

Revisi Renstra  DLH Tahun 2016-2021 merupakan penyempurnaan Renstra 

sebelumnya yang disusun dengan berdasarkan kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 

terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung  Tahun 2016-2021 serta 

memperhatikan perkembangan isu lingkungan hidup terkini, termasuk pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Renstra disusun sebagai perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan yang pada 

saat revisi ini memasuki tahun ke dua. 

 Kami menyadari sepenuhnya bahwa Revisi Renstra Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bandung masih belum sempurna.  Oleh karena itu, masukan dari semua pihak 

untuk bahan perbaikan dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami nantikan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk yang cukup besar di Kabupaten Bandung rata-rata 

sebesar 1,83% per tahun berpotensi menjadi penekan terhadap kualitas lingkungan, 

berupa degradasi lahan dan pencemaran, yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas 

penduduk. Implikasi jumlah penduduk yang besar antara lain adalah meningkatnya 

kebutuhan lahan untuk perumahan, kebutuhan pengembangan kegiatan industri dan 

kebutuhan sumber daya alam, meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana 

sanitasi,kebutuhan sarana dan prasarana transportasi dan penggunaan bahan bakar 

untuk energi. Bersumber dari kegiatan-kegiatan inilah, degradasi dan pencemaran 

lingkungan berawal. 

Permasalahan degradasi dan pencemaran lingkungan telah menjadi isu 

lingkungan Kabupaten Bandung. Pada tahun 2011, isu lingkungan dalam Status 

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung lebih ditekankan pada masalah yang 

disebabkan oleh pertambahan aktivitas domestik penduduk seperti pencemaran air 

sungai, tanah, keterbatasan air bersih, penurunan kualitas udara ambien dan perubahan 

tata guna lahan. Begitu pun halnya pada tahun 2012 hingga 2015, isu lingkungan 

Kabupaten Bandung lebih ditekankan pada degradasi lingkungan, yaitu menurunnya 

kualitas air Sungai Citarum. (SLHD Kabupaten Bandung, 2011 s.d 2015). Pada Informasi 

Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Bandung Tahun 

2016, terdapat tiga isu lingkungan yang harus di respons yaitu Isu penurunan kualitas air 

sungai di Kabupaten Bandung/anak Sungai Citarum, Isu konservasi air dan Isu 

pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya 

untuk memperbaiki kualitas lingkungan menjadi lebih baik. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Sistem Desentralisasi atau Otonomi Daerah menuntut 

Daerah lebih berkembang dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan disemua 
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bidang untuk kepentingan masyarakat. Dengan sistem Desentralisasi memberikan 

kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai dengan 

keadaan khusus di daerah kekuasaannya masing-masing, dengan catatan tetap tidak 

boleh menyimpang dari garis-garis politik dan jiwa dari Pemerintah Provinsi maupun 

Pemerintah Pusat. Pada dasarnya maksud dan tujuan diadakannya Pemerintahan di 

Daerah adalah untuk mencapai efektivitas Pemerintahan.   

Tujuan dari pemberian Otonomi Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

menjadi Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi 

luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi 

dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Untuk mewujudkan Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menyusun 

rencana pembangunan bidang lingkungan hidup yang berpedoman pada kebijakan-

kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bandung serta kebijakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung 

yang dituangkan dalam Rencana 5 (lima) Tahunan yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebagai pedoman 

penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. 

Mengacu kepada pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang 

tahapan,Tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 

Pembangunan daerah  serta Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah 

dibagi kedalam tiga time frame perencanaan, meliputi Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Rencana Pembangunan 

Tahunan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mengamanatkan agar 

perencanaan  pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan 

perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. 



 
 

Revisi Renstra DLH 2016-2021  I-3 

Rencana Strategis  Tahun 2016 – 2021 merupakan salah satu upaya Pemerintah 

Kabupaten Bandung untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan 

yang ingin dicapai daerah, dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah,  yang disusun 

berdasarkan visi, misi dan program Bupati terpilih.  

Rencana strategis merupakan perencanaan yang disusun melalui proses yang 

dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-

banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian, serta mengukur hasilnya 

melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula. Rencana Strategis 

merupakan integrasi antara manifestasi potensi sumber daya manusia dan sumber daya 

lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap 

berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.  

Mengacu kepada Revisi RPJM Pemerintah Kabupaten Bandung, disusun Revisi 

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Renstra DLH) tahun2017. Revisi Renstra 

Dinas Lingkungan Hidup  Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran yang mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Bandung. Mengacu kepada 

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 yaitu Peningkatan kualitas pembangunan 

yang berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya 

saing. Sedangkan visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah “Memantapkan 

Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan 

Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Berkaitan dengan misi Keenam yaitu 

“Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup” 

Dengan demikian Revisi Renstra BPLH Tahun 2016-2021 merupakan kebutuhan 

nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan actual lingkungan hidup yang akan 

dihadapi oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan seluruh masyarakat 

Kabupaten Bandung. Hal ini terkait juga dengan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berkonsep good governance.  
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1.2 Landasan Hukum 

Landasan Hukum Renstra DLH Kabupaten Bandung adalah: 

1. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana 

telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang 

perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

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

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  

5. Undang-undang  Nomor 32  tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun;     

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Kualitas Udara;     

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;     

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;     

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;     

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah; 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah 

untuk Produksi  Biomassa; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota;  

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 

2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau (MIH);  

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Adipura;  

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99 Tahun 2006 tentang Program 

Adipura;  

19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri  Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 

0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten 

/Kota;  

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk teknis 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 tahun 2009 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan 

Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah;  
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25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana 

Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta 

Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

oleh Pemerintah Daerah; 

27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana 

Pengendalian Pencemaran Air; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan 

Hidup;  

31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun;  

32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan  Air  

Limbah ke Air atau Sumber Air.    

33.  UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

34.  UU RI No. 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

35.  Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah 

36.  SNI 19-3964-1994 - SK SNI M-36-1991-03 tentang Metode Pengambilan dan 

Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, dan Spesifikasi 

Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia 

37. SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan 

38. SNI 03-3241-1991 – SK SNI T-11-1991-03 tentang tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat 

Pembuangan Akhir  

39. SNI 03-3242-1994 – SK SNI T-12-1991-03 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di 

Permukiman 

40. Perbup nomor 23 tahun 2016 tentang RKPD tahun 2017, tanggal 28 Mei 2016 

41. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; tanggal 15 Juni 2016  
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42. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 061/2911/ SJ Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 

2016 tentang Tindak Lanjut PP 18/2016 

43. PERDA Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD; tanggal 16 Agustus 2016 

44. PERDA Organisasi Perangkat Daerah, tanggal 14 September 2016  

45. Perbup Transisi, tanggal 15 September 2016 

46. Perbup nomor 48 Tahun 2016 ttg Penetapan Renstra PD, Tgl 16 September 2016 

47. Perbup nomor 52 tahun 2016 tentang RKPD Perubahan tahun 2017, tanggal 10 

Oktober 2016.  

 

1.3  Hubungan Antar Dokumen  

 Penyusunan Rencana Strategis didalam Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional berpedoman kepada RPJMD dengan memperhatikan RPJMN serta visi dan misi 

bupati terpilih. Hal ini juga sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 

pasal 54 ayat 2 bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota disusun 

dengan memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil 

walikota terpilih, yang perlu disinkronkan atau berpedoman kepada RPJD 

Kabupaten/Kota,  rencana struktur dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten/ Kota serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW 

kabupaten/kota lain yang berbatasan. 

Renstra ini, yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan, merupakan 

pedoman dan panduan bagi seluruh aparat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bandung dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  Dengan 

telah disusunnya renstra ini setiap pelaksanaan kegiatan pada DLH Hidup Kabupaten 

Bandung harus lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan visi dan misi or 

ganisasi.  Renstra juga berfungsi sebagai evaluasi dan koreksi atas kegiatan yang telah 

dilaksanakan, serta sebagai bahan perbaikan pada renstra mendatang. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Renstra BPLH Tahun 2010-2015 terdiri dari  bab dengan sistematika penyajian sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rencana Strategis, dasar hukum 

penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan 

tujuan penyusunan dokumen. 

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Bab ini menjelaskan gambaran umum  Kondisi Lingkungan Hidup untuk 

memberikan gambaran tingkat penanganan yang harus diakomodasi dalam 

penyusunan program-program dan kegiatan-kegiatan. Tugas, Fungsi dan Struktur 

Organisasi DLH,Sumber Daya DLH, Kinerja Pelayanan DLH, Tantangan dan Peluang 

Pengembangan Pelayanan DLH. 

BAB III  ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS  

Bab ini memuat analisis isu-isu strategis yang menjadi dasar utama visi dan misi 

pembangunan jangka menengah. Penyajian isu-isu strategis meliputi 

permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Rumusan isu dan 

permasalahan strategis pembangunan Lingkungan Hidup dijelaskan berdasarkan 

tiap bidang pembangunan daerah, baik dari segi internal maupun eskternal. 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH Telaahan 

Visi, Misi, dan Program serta program Bupati dan wakil Bupati terpilih.  

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan DLH dipaparkan 

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DLH yang dapat 

mempengaruhi  pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.  

Penentuan Isu-isu Strategis dievaluasi kembali faktor-faktor dari pelayanan DLH 

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DLH ditinjau dari gambaran 

pelayanan DLH dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Bandung. 

BAB IV   TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN 

Bab ini memberikan gambaran mengenai kejelasan arah, fokus, dan perspektif 

Dinas Lingkungan Hidup dan kemudahannya untuk diterjemahkan ke dalam 

tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program pembangunan lingkungan hidup 
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yang di sandingkan dengan revisi restra DLH untuk tujuan, sasaran dan indikator 

sasaran. Pada bagian ini dilakukan analisis sejauh mana visi dan misi yang ada 

kaidah-kaidah perumusan visi, misi dan sasaran yang akan dituju. 

BAB V  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran 

serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Penyajian strategi dan arah 

kebijakan dapat menggambarkan dan menjelaskan hubungan setiap strategi 

dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan. 

BAB VI Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD  

 Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan. Indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun 5 (lima) tahun dan tabel 

Indikator Kinerja Utama. 

BAB VII  PENUTUP 

 

1.5 Maksud dan Tujuan 

1.5.1 Maksud 

Dengan dirumuskannya renstra, DLH mengatur arah perkembangan organisasi 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang 

diketahui dan diharapkan dapat direspon oleh semua pemangku kepentingan.  Renstra 

ini akan dapat berdaya guna dan berhasil guna apabila disertai dengan komitmen penuh 

dari pimpinan puncak melalui proses komunikasi dengan baik dengan pendekatan top 

down maupun bottom up. 

Renstra ini, yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan,  merupakan 

pedoman dan panduan bagi seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung 

dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  Dengan telah disusunnya renstra 

ini setiap pelaksanaan kegiatan pada DLH Hidup Kabupaten Bandung harus lebih 

terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.  Renstra juga 

berfungsi sebagai evaluasi dan koreksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan, serta 

sebagai bahan perbaikan pada renstra mendatang. 
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1.5.2 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, diantaranya: 

1. Merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkungan hidup yang merupakan 

arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 

masa bakti Kepala Daerah terpilih. 

2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja 

tahunan. 

3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dengan 

cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk 

memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional 

tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.   
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BAB II 
GAMBARAN UMUM PELAYANAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) 

 
 

2.1 Gambaran Umum Kondisi Lingkungan Hidup 

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah 

Secara geografis Kabupaten Bandung terletak pada 1070 22’ – 1080 50’ Bujur 

Timur dan 60 41’ – 70 19’ Lintang Selatan. Adapun secara administratif, Kabupaten 

Bandung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2012 

wilayah administratif Kabupaten Bandung meliputi 31 Kecamatan, 270 desa dan 10 

kelurahan dengan total area seluas 176.238,67 Ha. 

Dalam konstelasi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung berbatasan secara 

langsung dengan  Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, 

Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut. Batas wilayah administratif Kabupaten 

Bandung adalah sebagai berikut: 

 Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan 

Kabupaten Sumedang; 

 Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;  

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; 

 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan 

Kota Cimahi. 

Secara rinci, orientasi wilayah Kabupaten Bandung dalam konstelasi Provinsi 

Jawa Barat serta batas wilayah administratif Kabupaten Bandung ditunjukkan pada 

Gambar 2.1.  
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Gambar 2.1 Batas Wilayah Administratif Kabupaten Bandung 

B. Geologi 

Ditinjau berdasarkan geologi wilayah, Kabupaten Bandung merupakan wilayah 

yang berada dalam Kawasan Cekungan Bandung. Sekeliling kawasan cekungan 

Bandung tersebut dikelilingi oleh deretan pegunungan sebagai berikut: 

 Di Utara terdapat Bukit Tunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban 

Parahu dengan tinggi 2.076 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung 

Barat dan Kabupaten Purwakarta.  

 Di Selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar 

dengan tinggi 2.321 m, Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m, dan 

Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, yang berbatasan dengan Kabupaten 

Garut.  

 Dibagian barat Kawasan Cekungan Bandung, terdapat sederetan intrusi 

andesit dan dasit yang membentuk punggung- punggung tidak teratur.  

 Adapun di bagian timur Kawasan Cekungan Bandung di apit oleh Gunung 

Krenceng dan Gunung Mandalawangi.  
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Morfologi Kabupaten Bandung yang merupakan bagian dari Cekungan Bandung 

tersebut menjadikan Kabupaten Bandung tergolong potensial sebagai tempat 

akumulasi air tanah. 

 

C. Hidrologi 

Kabupaten Bandung memiliki potensi hidrologi berupa sumber daya air yang 

cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan 

terdiri dari 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak 

sungai. Pemanfaatan sumber air permukaan pada umumnya untuk memenuhi 

kebutuhan pertanian, industri, dan sosial lainnya. Pemanfaatan air tanah dalam 

(kedalaman 60-200 m) dipergunakan untuk keperluan industri, non industri, dan 

sebagian kecil untuk rumah tangga.  

Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan 

air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM terutama di 

wilayah perkotaan.  

Kabupaten Bandung memiliki kondisi curah hujan rata-rata mencapai 3-6 

mm per tahun. Potensi air yang begitu besar tersebut apabila tidak dikelola dengan 

baik dapat menimbulkan banyak genangan banjir di berbagai wilayah. 

 

D. Demografi 

Pada tahun 2015, populasi penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 

3.534.112 jiwa. Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penduduk berjenis kelamin laki- 

laki berjumlah 1.792.864 jiwa atau sekitar 50,73 %, sedangkan penduduk berjenis 

kelamin perempuan berjumlah 1.741.248 jiwa atau sekitar 49,27 %. Dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya, populasi penduduk Kabupaten Bandung tahun 2015 

meningkat 1,8 % dibandingkan tahun 2014.  

Dari jumlah penduduk tersebut diatas, terdapat angka beban 

ketergantungan (dependency ratio) sebesar 51,13 % pada tahun 2015, yang berarti 

setiap 100 penduduk produktif harus menanggung sekitar 51 orang penduduk tidak 

produktif. Angka ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia nonproduktif 



Renstra DLH 2016-2021  II-4 

 

yang harus ditanggung dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki angka 

ketergantungan sebesar 48,59 %. Komposisi usia produktif menurut jenis kelamin 

pada tahun 2013 digambarkan dalam piramida penduduk berikut. 

 

 
Sumber: Angka Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2015 

Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2015 

 

Secara demografi, persebaran penduduk di Kabupaten Bandung cenderung 

terkonsentrasi di bagian utara dengan kepadatan penduduk tinggi dan menegah. 

Kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Bandung dibagi ke dalam 5 kategori, 

yaitu kepadatan penduduk 0-2499 jiwa/km2, 2500-4999 jiwa/km2, 5000-7499 

jiwa/km2, 7500-9999 jiwa/km2, dan >10000 jiwa/km2. Kepadatan penduduk 

tertinggi berada di Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Dayeuhkolot dengan 

kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa/km2. Sementara sebagian besar 

kecamatan lainnya berada pada kategori kepadatan penduduk rendah dengan 

kepadatan penduduk 0-2499 jiwa/km2. 

Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bandung yang mencapai 

176.238,67 Ha atau 1.762,39 km2, kepadatan penduduk Kabupaten Bandung tahun 

2015 yaitu sekitar 2.005 jiwa/Km2. Dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk 

lima tahun terakhir tampak terjadi peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten 

Bandung. Pada tahun 2011, kepadatan penduduk sekitar 1.872 jiwa/Km2, dengan 

demikian dalam kurun lima tahun terakhir terjadi peningkatan angka kepadatan 

penduduk sekitar 7,1 %. 
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Peningkatan kepadatan penduduk secara langsung dipengaruhi oleh 

peningkatan jumlah penduduk. Tahun 2015 tercatat angka pertumbuhan penduduk 

di Kabupaten Bandung yaitu 1,8 %. Jika ditinjau pertahun, meskipun terjadi fluktuasi 

pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, namun kecenderungan angka 

pertumbuhan penduduk masih menunjukkan trend positif. 

 

E. Kondisi Lingkungan Hidup 

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup salah 

satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: 

1) Status Penaatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Industri. 

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disebabkan karena 

pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan 

dan perundangan dibidang lingkungan hidup mensyaratkan ketentuan teknis dan 

administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau 

kegiatan. Kualitas Air Sungai dan Kualitas Udara.  

Pengujian terhadap kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan setiap tahun oleh 

BPLH dari tahun 2001. Sejak tahun 2009, pengujian kualitas air sungai dan udara 

ambien dilakukan oleh UPT Laboratorium Lingkungan BPLH. Evaluasi terhadap hasil 

pengujian ini dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pengendalian pencemaran 

dan atau kerusakan lingkungan dan prioritas penanganannya.  Pengujian kualitas air 

sungai dan udara ambien dilakukan pada titik-titik prioritas yang dievaluasi setiap 

tahun. Hasil pengujian kualitas air sungai dianalisis menggunakan metode Storet 

untuk menentukan status. 

Dari pengujian yang dilakukan setiap tahun diperoleh hasil berdasarkan perhitungan 

menggunakan metode Storet dengan baku mutu air sungai kelas II, 96-99% berstatus 

mutu “cemar berat” dan hanya 1-4% berstatus “cemar sedang”. Adapun parameter 

yang dominan melampaui baku mutu rata-rata adalah fecal coliform, DO, COD, BOD, 

TSS, Nitrit, dan beberapa logam berat, yaitu Cu, Zn, dan Cr6+.   

Status “cemar berat” ini bahkan terjadi juga pada sungai-sungai di bagian hulu 

dengan parameter yang umumnya melampaui baku mutu yaitu fecal coliform.  Fecal 
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coliform pada hulu Sungai Citarum umumnya ditemukan di wilayah dimana air 

limbah dominan berasal dari penduduk dan atau peternakan. 

Beberapa lokasi dengan status mutu yang buruk menampung air limbah yang berasal 

dari kabupaten/kota yang berbatasan wilayah administrasi, seperti S. Cikijing 

(Kabupaten Sumedang) dan S. Cibaligo Hilir (Kota Cimahi).  

Dengan demikian, maka selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada 

penanggung jawab usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung juga diperlukan 

koordinasi dengan SKPD yang menangani sektor usaha/kegiatan terkait, pemerintah 

kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, dan pemerintah dalam pengendalian 

pencemaran air khususnya, dan pengendalian pencemaran lingkungan umumnya. 

Status Penaatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Industri di 

Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut. 

TABEL 2.1 
STATUS PENAATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN 

INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN  2010-2015 

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Pengendalian Pencemaran Air       

 
- Jumlah industri yang 

dipantau (menghasilkan air 
limbah) 

144 152 163 209 
216 

(177) 

221 

(173) 

 

- Industri yang melakukan 
pengujian kualitas air 
limbah dan melaporkan 
secara rutin 

72,32% 
(pengujian) 

 

70,44% 
(pelaporan) 

 
41,07% 
(rutin) 

66% 
(pengujian) 

 
60% 

(pelaporan) 
 

60% 

60% 
(pengujian) 

 
58% 

(pelaporan) 

62% 

 

62% 

76%  

(pengujian) 

62% 

(pelaporan) 

 - Penaatan Pengendalian 
Pencemaran Air 

42% 52% 57% 55 % 56 % 54% 

2 Pengendalian Pencemaran 
Udara 

      

 
- Jumlah industri yang 

dipantau (menimbulkan 
emisi) 

170 189 189 189 191 191 

 

- Industri yang melakukan 
pengujian kualitas udara 
emisi cerobong limbah dan 
melaporkan secara rutin 
 

50% 61% 80% 186 (98%) 97 % 166 (88%) 
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No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 - Penaatan Pengendalian 
Pencemaran Udara 

46% 69% 77% 85% 87% 87% 

3 Pengawasan Pengelolaan 
Limbah B3 

      

 
- Jumlah industri yang 

dipantau (menimbulkan 
limbah B3) 

156 175 174 195 201 207 

 

- Jumlah industri yang 
melakukan pengelolaan dan 
pelaporan pengelolaan 
limbah B3 

38% 43% 61% 54% 85% 

84% 

mengelola 

35% 

melaporkan 

 - Penaatan Pengelolaan 
Limbah B3 

38% 42% 50% 44% 45% 43% 

Sumber: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung 

 

2) Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa.  

Kerusakan hutan dan lahan telah memberikan dampak yang cukup luas, melalui 

kemerosotan keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan, penurunan 

kualitas tanah dan air hingga perubahan iklim ditingkat global yang saat ini kita 

hadapi.  

Tantangan bagi kita semua untuk mengendalikan kerusakan hutan dan lahan 

tersebut melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Tanah sebagai 

salah satu sumber daya alam, wilayah hidup, media lingkungan, dan faktor produksi 

termasuk produksi biomasa yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk 

hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.  

Di sisi lain kegiatan produksi biomasa yang tidak terkendali dapat mengakibatkan 

kerusakan tanah untuk produksi biomasa, sehingga dapat menurunkan mutu dan 

fungsinya, pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan 

makhluk hidupnya lainnya.  

Kerusakan tanah untuk produksi biomassa dapat disebabkan oleh sifat alami tanah, 

dapat pula disebabkan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan tanah tersebut 

terganggu/rusak hingga tidak mampu lagi berfungsi sebagai media untuk produksi 

biomasa secara normal.Salah satu jenis pelayanan minimal bidang lingkungan hidup 
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tingkat kabupaten/kota adalah Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan 

dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa. 

TABEL 2.2 

PERSENTASE PENCAPAIAN SPM PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN TANAH UNTUK 

PRODUKSI BIOMASSA (% PI-SKT) 

Tahun 2010 2011 2012 2013 

Persentase Pencapaian SPM 0 60 80 100 

 
Pada dasarnya untuk mencegah dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan atau 

usaha setiap pemrakarsa kegiatan perlu melakukan penyusunan dokumen 

lingkungan.  Sampai tahun 2015, BPLH telah menilai dan menyetujui 1664 dokumen 

lingkungan (Amdal, UKL-UPL/DPLH) yang harus menjadi pedoman pelaksanaan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap kegiatan usaha, namun 

implementasinya masih rendah. 

Secara umum, kondisi lingkungan hidup tersebut disebabkan oleh: 

1. Masih rendahnya kesadaran, pemahaman, komitmen, dan partisipasi pemangku 

kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya 

alam; 

2. Belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di 

tingkat pusat dan daerah yang menyulitkan implementasi pembinaan dan 

pengawasan di lapangan; 

3. Disharmoni peraturan, perencanaan, dan pelaksanaan di lapangan; 

4. Belum optimalnya koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku 

kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

5. Belum tersedianya perencanaan pengelolaan lingkungan yang komprehensif 

sebagai bahan penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

6. Masih kurangnya fasilitas pengelolaan lingkungan termasuk fasilitas 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan  

7. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan. 
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3) Kualitas Air Sungai dan Kualitas Udara.  

Pengujian terhadap kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan setiap tahun oleh 

BPLH dari tahun 2001. Sejak tahun 2009, pengujian kualitas air sungai dan udara 

ambien dilakukan oleh UPT Laboratorium Lingkungan BPLH. Evaluasi terhadap hasil 

pengujian ini dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pengendalian pencemaran 

dan atau kerusakan lingkungan dan prioritas penanganannya.  Pengujian kualitas air 

sungai dan udara ambien dilakukan pada titik-titik prioritas yang dievaluasi setiap 

tahun.  Hasil pengujian kualitas air sungai dianalisis menggunakan metode Storet 

untuk menentukan status mutunya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

TABEL 2.3 
PENGUJIAN AIR DAN UDARA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015 

 

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pengujian Kualitas Air Sungai 

Lokasi Pengujian 75 lokasi, 

 3x pengujian 

75 lokasi,  

3x pengujian 

75 lokasi,  

3x pengujian 

75 lokasi, 

3x pengujian 

70 lokasi, 

3x pengujian,  

5 lokasi 

12x pengujian 

68 lokasi 

 3x pengujian & 

7 lokasi  

12x pengujian 

Status Mutu Air 99 % cemar 

berat; 

91% cemar 

berat 

93% cemar 

berat 

100% 

cemar berat 

100% cemar 

berat (storet) 

100% cemar 

berat (storet) 

 1% cemar 

sedang 

3% cemar 

sedang 

7% cemar 

sedang 

- 31 % cemar 

berat  

metode MIP 

31% cemar 

sedang metode 

MIP 

  1% cemar 

ringan 

 - 5,9% cemar 

sedang 

metode MIP 

53% cemar 

berat  

metode MIP 

Skor Storet Terburuk S. Cipadaulun 

setelah 

Cikacembang 

(-142),  

S. Cibaligo 

Hilir (-133) 

S. Baligo Hilir 

(-97),  

S. Citarik Hilir 

(-95),  

S. Cipadaulun 

setelah 

cikembang  

(-94) 

S. Cisuminta 

Hilir (-123), 

 S. Cibaligo  

(-111),  

S. 

Cikacembung 

hilir (-110) 

S. Cipadaulun  

(-131),  

S. Cibaligo 

Hilir (-126),  

S. Cisuminta 

Hilir (-123), 

S.Cicurug 

dogdog (-

117), 

S.Cipadaulun 

Hilir (-115), 

S.Cikacemban

g Hilir (-109) 

S. Cisuminta  

(-140), 

S. Cipadaulun  

setelah 

Cikacembang  

(-134),  

S. Cibaligo 

Hilir (-135), 

S. Cibogo  

(-120), 

S. Cicurug 

dogdog (-119), 

S. Cikancung 

Hilir (-125), 

S. Dungus 

S. Baligo Hilir  

(-28,6),  

S. Cisuminta 

Hilir (-286),   

S. Cicangri  

(-28,2), 

S. Dungus 

Lembu (-278), 

S. Cipalasari 

Hilir (-274), 

S.Cikacembang 

Hilir (-268), 

Saluran Sasak 

Benjol (-266), 

S. Cimuka  
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Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lembu (-117), 

S. Cicangri 

Cibodas  

(-177), 

S. Cigondewah 

(-115), 

Saluran Sasak 

Benjol (-105) 

(-266), 

S. Cicurug 

dogdog (-266)  

  

Parameter Kunci dengan Kualitas Terburuk 

-   BOD 224 mg/L 366 mg/L 508 mg/L 486 mg/L 1245 mg/L 642 mg/L 

-   COD 492 mg/L 809 mg/L 640 mg/L 415 mg/L 1920 mg/L 1280 mg/L 

 
      

Pengujian Kualitas Udara Ambien   

Lokasi Pengujian 4 lokasi;  

10 titik 

4 lokasi;  

10 titik 

4 lokasi;  

10 titik 

4 lokasi; 10 

titik 

4 lokasi,  

10 titik 

6 lokasi,  

13 titik 

Paremeter Tidak 

Memenuhi Baku Mutu 

Kebisingan 

79,04 dB 

Kebisingan 

70,53Db 

Kebisingan 

85,59 dB 

Kebisingan 

72,23 dB 

70,56 dB 76,05 dB 

 - TSP (debu) 

395, 882, 972, 

1.739, dan 

2.139, µg/m3 

 - TSP (debu) 

636 µg/m3, 

dan 318 

µg/m3 

- TSP (debu) 

309 µg/m3, 

dan 282 

µg/m3 

240 µg/m3 243 µg/m3 

Sumber: BPLH Kabupaten Bandung Tahun 2015 

 

Dari pengujian yang dilakukan setiap tahun diperoleh hasil berdasarkan perhitungan 

menggunakan metode Storet dengan baku mutu air sungai kelas II, 96-99% berstatus 

mutu “cemar berat” dan hanya 1-4% berstatus “cemar sedang”.  Adapun parameter 

yang dominan melampaui baku mutu rata-rata adalah fecal coliform, DO, COD, BOD, 

TSS, Nitrit, dan beberapa logam berat, yaitu Cu, Zn, dan Cr6+.   

Status “cemar berat” ini bahkan terjadi juga pada sungai-sungai di bagian hulu 

dengan parameter yang umumnya melampaui baku mutu yaitu fecal coliform.  Fecal 

coliform pada hulu Sungai Citarum umumnya ditemukan di wilayah dimana air 

limbah dominan berasal dari penduduk dan atau peternakan. 

Beberapa lokasi dengan status mutu yang buruk menampung air limbah yang berasal 

dari kabupaten/kota yang berbatasan wilayah administrasi, seperti S. Cikijing 

(Kabupaten Sumedang) dan S. Cibaligo Hilir (Kota Cimahi).  Dengan demikian, maka 

selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada penanggung jawab 

usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung juga diperlukan koordinasi dengan 

SKPD yang menangani sektor usaha/kegiatan terkait, pemerintah kabupaten/kota 



Renstra DLH 2016-2021  II-11 

 

lain, pemerintah provinsi, dan pemerintah dalam pengendalian pencemaran air 

khususnya, dan pengendalian pencemaran lingkungan umumnya. 

4) Persentase Penanganan Sampah.  

Salah satu masalah persampahan di Kabupaten Bandung yang cukup rumit dalam 

penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan 

sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis.Keberadaan 

TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat 

meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat pe penimbunan sampah 

tersebut. 

5) Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Per Satuan Penduduk.  

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA,terlebih dahulu sampah dikumpulkan di 

beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan.Jumlah TPSS di Kabupaten Bandung 

pada tahun 2014 sebanyak 48 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung 

TPSS tersebut sebesar 76,80 ton. Dengan kondisi ini dapat diketahui bahwa sampah 

yang dihasilkan oleh 1.000 orang jumlah penduduk Kabupaten Bandung hanya dapat 

ditampung pada 0,022ton. 

 

Tabel 2.4 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Per Satuan Penduduk 

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah volume sampah yang 
tertangani (m3) 

572 612 947 1.056 986,16 912 

2. Jumlah volume sampah yang 
dihasilkan (m3) 

6.656 6.828 6.936 6.936 5.918,05 4.296,34 

3. Persentase penanganan sampah 
(%) 

8,59 8,96 % 13,65 % 15,22 % 16,66 % 21,22 % 

 Sumber : Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah Wil. I, II, III dan IV                       

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung  
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2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Badan 

Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mempunyai tugas pokok yaitu: merumuskan 

kebijaksanaan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi Tata 

Lingkungan, Konservasi dan Pengendalian Kerusakan kungan, Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan, Penegakan dan Kemitraan Lingkungan, Kelompok Jabatan 

Fungsional, UPT. Laboratorium Lingkungan serta melaksanakan Ketatausahaan Dinas. 

Adapun fungsinya adalah:  

a. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis 

operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi Tata Lingkungan, Konservasi 

dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, 

Penegakan dan Kemitraan Lingkungan, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT 

Laboratorium. 

 

b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan. 

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi pada DLH diuraikan ke dalam masing-masing 

sub unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 

tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Bandung, yaitu: 

- Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas; 

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, 

merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan 

mempertanggungjawabkan  kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di 

bidang Lingkungan Hidup; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal  ini 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : 
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a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

- Uraian sub tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi 

kesekretariatan, tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian, konservasi 

sumber daya alam dan peningkatan kapasitas, pengelolaan sampah dan 

jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi 

Dinas; 

b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi 

kesekretariatan, tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian, konservasi 

sumber daya alam dan peningkatan kapasitas, pengelolaan sampah dan 

jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta kebijakan umum Dinas dan 

Standar Pelayanan Minimal; 

c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan 

Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan 

(RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin), Standar Operasional Prosedur (SOP),  

Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan 

informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja lainnya; 

d. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum 

daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang 

Pengendalian Lingkungan Hidup; 
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e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, 

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

lingkungan hidup; 

f. menyelenggaraan perumusan  dan  menetapkan  kebijakan  teknis  di  

bidang  tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian, konservasi sumber 

daya alam dan peningkatan kapasitas, pengelolaan sampah berdasarkan visi 

dan misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas;  

g. menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan bidang 

Pengendalian Lingkungan Hidup di kabupaten berdasarkan kebijakan 

pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

h. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Dinas; 

i. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan bidang tata 

lingkungan, pengawasan dan pengendalian, konservasi dan peningkatan 

kapasitas, pengelolaan sampah sebagai bahan perencanaan pembangunan 

daerah; 

j. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup 

Pengendalian Lingkungan Hidup; 

k. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan 

dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang Pengendalian 

Lingkungan Hidup; 

l. menyelenggarakan pembinaan tenaga fungsional bidang Pengendalian 

Lingkungan Hidup; 

m. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang 

tugasnya; 

n. menyelenggarakan  konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik 

teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Dinas; 

o. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf; 



Renstra DLH 2016-2021  II-15 

 

p. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk 

langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

q. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program 

kerja Dinas; 

r. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan 

karier staf; 

s. memeriksa  konsep-konsep surat  yang  diajukan  oleh  staf  sebelum  

ditandatangani; 

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk 

mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya 

tindak lanjut; 

u. mengadakan koordinasi dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif 

untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan;  

w. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang 

tugas Dinas; 

x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya.  

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup, membawahkan: 
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1. Sekretariat,  

2. Bidang Tata Lingkungan, 

3. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingungan, 

4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum 

Lingkungan, 

5. Bidang Pengelolaan Sampah, 

6. Jabatan Fungsional. 

 

1. Sekretariat 

- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris; 

- Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan 

yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan 

kepegawaian serta pengelolaan keuangan; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 

ini Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;  

b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program Dinas; 

c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; 

d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum 

dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Sekretariat; 

- Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan 

sebagai pedoman kerja; 
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b. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator 

Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja 

(PK), Standar Operasional Prosedur (SOP),  Standar Pelayanan (SP) serta 

dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan 

pelaporan kinerja lainnya; 

c. menyelenggarakan penatausahaan anggaran  pendapatan dan belanja 

Dinas, meliputi pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi 

data  rencana  anggaran  dan  belanja kegiatan Dinas yang bersumber 

dari bidang; 

d. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas; 

e. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

f. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam 

jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional dan 

pelaksana; 

g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP),  Standar Pelayanan (SP) 

h. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi 

urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, 

pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

i. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai 

konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan 

dinas berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang–

undangan yang berlaku; 

j. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku;  
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k. mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di 

lingkungan Dinas agar terwujud tertib administrasi; 

l. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan; 

m. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai 

kepentingan Dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan 

masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi Dinas; 

n. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan 

yang diambil dalam lingkup tugasnya; 

o. menyelenggarakan  pembinaan,  pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan tugas dan pelayanan  umum, kepegawaian dan rumah 

tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

p. menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan 

masalah di bidang tugasnya; 

q. menyelenggarakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja 

Dinas Lingkungan Hidup; 

r. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ 

organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

s. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang 

tugasnya; 

t. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf; 

u. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Sekretariat melalui rapat atau 

langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 

v. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat 

agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

w. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana; 

x. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian 

tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya; 
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y. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, 

berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;  

z. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing Bidang untuk 

disampaikan kepada pimpinan; 

aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;  

bb. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugasnya. 

- Sekretaris, membawahkan : 

1) Subbagian Penyusunan Program; 

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

3) Subbagian Keuangan. 

 Subbagian Penyusunan Program   

- Subbagian Penyusunan Program  dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian; 

- Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan 

dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 

ini Kepala Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan 

dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas; 

b. pengkoordinasian penyusunan rencana operasional kegiatan dan 

program kerja Dinas; 

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja 

dan anggaran dinas dengan subbag keuangan; 

d. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan 

program Dinas; 

e. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas; 
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f. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang – 

undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

- Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan adalah sebagai berikut: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian 

berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian 

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas; 

c. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan/staf;  

d. mendistribusikan dan membagi tugas kepada bawahan/staf sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing;  

e. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

f. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan/staf; 

g. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan/staf; 

h. mengendalikan bawahan/staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan 

pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

j. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja 

masing-masing Bidang pada Dinas; 

k. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan 

program dan kegiatan masing-masing Bidang untuk bahan penyusunan 

prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan; 

l. melaksanakan pendataan dan pengolahan data, pengolahan sistem 

informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman 

yang telah ditentukan; 
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m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra),  Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja 

serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang telah ditentukan;   

n. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan rencana dan 

program kerja diantaranya laporan triwulan, semesteran, tahunan serta 

dokumen-dokumen pelaksanaan evaluasi;  

o. menyusun konsep naskah dinas dalam rangka meningkatkan kinerja 

pelaksanaan tugas;  

p. memeriksa konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh 

konsep surat yang benar; 

q. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

r. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 

s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

t. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

v. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

w. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

x. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan; 

y. menginformasikan dan mendokumentaskan laporan pelaksanaan tugas. 

- Kepala Subbagian Penyusunan Program, membawahkan pelaksana: 
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 Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

- Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian; 

- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas  pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi 

kepegawaian; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 

ini Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan 

administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi 

kepegawaian; 

b. pengkoordinasian penyusunan pelayanan administrasi kelembagaan dan 

ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas; 

c. pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

- Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai 

berikut : 

a. Menyususn dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam 

lingkup subbagian Umum dan Kepegawaian; 

b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian 

berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan program kerja Dinas; 

c. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

d. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan/staf; 

e. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 
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f. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

g. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan/staf; 

h. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan/staf; 

i. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan 

keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja; 

k. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kelembagaan;  

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas; 

m. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Dinas; 

n. menyiapkan rencana kebutuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana 

penunjang tugas Dinas. 

o. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan 

penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh 

Dinas; 

p. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan 

keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas; 

q. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan 

pemeliharaan data dan informasi Dinas; 

r. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan 

Dinas; 

s. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai 

yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian 

penghargaan; 

t. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), 

sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan 

kesejahteraan pegawai; 
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u. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai 

dalam lingkup Dinas; 

v. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; 

w. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti 

ujian Dinas dan izin/tugas belajar; 

x. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 

y. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis jabatan, analisis beban 

kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan 

fungsional; 

z. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian 

lingkup dinas; 

aa. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai 

media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya 

sesuai kepentingan Dinas; 

bb. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

cc. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 

dd. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

ee. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

ff. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

gg. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

hh. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 
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ii. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan; 

- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan pelaksana. 

 Subbagian Keuangan 

- Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian; 

- Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas  pengelolaan 

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 

ini Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan Dinas; 

b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan  belanja 

Dinas; 

c. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Dinas;  

d. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Dinas; 

e. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Subbagian Keuangan. 

- Uraian Tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut : 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup subbagian 

berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan program kerja Dinas; 

b. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

c. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan/staf; 

d. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 
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e. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

f. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

g. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

h. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. meneliti kelengkapan dan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa, 

SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta 

penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara dan diketahui oleh 

PPTK; 

j. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan 

pembukuan keuangan; 

l. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran; 

m. melaksanakan akuntansi keuangan; 

n. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 

o. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran; 

q. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

r. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 

s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

t. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 
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v. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

w. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

x. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

- Kepala Subbagian Keuangan, membawahkan pelaksana. 

 

2. Bidang Tata Lingkungan 

- Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 

- Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Tata 

Lingkungan; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 

ini Kepala Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Tata 

Lingkungan meliputi kajian dampak lingkungan, manajemen lingkungan 

dan inventarisasi data lingkungan; 

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Tata Lingkungan , meliputi kajian 

dampak lingkungan, manajemen lingkungan dan inventarisasi data 

lingkungan; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

bidang Tata Lingkungan, meliputi kajian dampak lingkungan, manajemen 

lingkungan dan inventarisasi data lingkungan. 

- Uraian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan  adalah sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas untuk bidang Tata 

Lingkungan ; 
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b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Tata Lingkungan  

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas 

serta kondisi dinamis masyarakat; 

c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Tata 

Lingkungan; 

d. menyelenggarakan pelayanan kajian dampak lingkungan, manajemen 

lingkungan dan inventarisasi data lingkungan; 

e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Tata 

Lingkungan ; 

f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

g. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

h. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

i. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

j. menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Tata Lingkungan  untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

k. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

l. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan/staf melalui penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

n. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Tata Lingkungan 

secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada 

pimpinan; 

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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- Kepala Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :  

1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; 

2) Seksi Manajemen Lingkungan; 

3) Seksi Inventarisasi Data Lingkungan. 

 

 Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

- Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

- Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pelayanan dan pengembangan kajian  dampak lingkungan; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 

ini Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kajian  

Dampak Lingkungan; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kajian Dampak 

Lingkungan; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Kajian  Dampak Lingkungan. 

- Uraian tugas Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kajian  

Dampak Lingkungan; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Kajian Dampak Lingkungan sebagai bahan penyusunan 

rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Kajian Dampak 

Lingkungan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja Dinas; 



Renstra DLH 2016-2021  II-30 

 

d. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin 

lingkungan, Audit LH, Kajian  resiko LH); 

e. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup (komisi penilai, tim 

pakar dan konsultan);  

f. Menyiapkan bahan dan melaksankan inventarisasi  peraturan perundang-

undangan lingkungan hidup; 

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian terhadap dokumen 

lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL); 

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian kesepakatan Kerangka 

Acuan, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), 

rekomendasi persetujuan UKL-UPL, penerimaan SPPL dan dokumen 

lingkungan lainnya; 

i. Melaksanaan pembinaan penyusunan dokumen lingkungan pada 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; 

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-

undangan lingkungan hidup pada masyarakat, lembaga/organisasi terkait 

dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; 

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses izin lingkungan; 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelayanan dan 

pengelolaan kajian  dampak lingkungan dengan instansi terkait dan sub 

unit kerja lain di lingkungan Dinas; 

m. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan/staf; 

n. mendistribusikan dan membagi tugas kepada bawahan/staf sesuai 

dengan bidang tugas masing- masing; 

o. mengkoordinasikan kegiatan/pelaksanaan tugas bawahan/staf; 

p. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan/staf; 

q. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan/staf; 
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r. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

s. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelayanan dan 

pengelolaan kajian dampak lingkungan dengan instansi terkait dan sub 

unit kerja lain di lingkungan Dinas; 

t. mengarahkan dan mengendalikan bawahan/staf untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

u. menyelia kegiatan staf di lingkungan seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

v. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 

w. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

x. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

y. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

z. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

aa. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

- Kepala Seksi Kajian  Dampak Lingkungan, membawahkanpelaksana. 

 

 Seksi Manajemen Lingkungan; 

- Seksi Manajemen Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

- Kepala Seksi Manajemen Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan 

dan pengembangan manajemen lingkungan; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 

ini Kepala Seksi Manajemen Lingkungan  menyelenggarakan fungsi : 
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Manajemen Lingkungan ; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Manajemen 

Lingkungan; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Manajemen Lingkungan. 

- Uraian tugas Kepala Seksi Manajemen Lingkungan  adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Manajemen Lingkungan ; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Manajemen Lingkungan sebagai bahan penyusunan 

rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Manajemen 

Lingkungan  berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja Dinas; 

d. Menyusun kebijakan  manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih 

dan teknologi ramah lingkungan;  

e. Melaksanakan inventarisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar 

kompetensi bidang pengelola lingkungan hidup; 

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan 

pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);  

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan 

pengawasan standar kompetensi bidang pengelola lingkungan hidup; 

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan 

pengawasan penerapan ekolabel, produksi bersih dan efisiensi 

penggunaan sumberdaya alam (Resource Efficiency and Cleaner 

Producion/RECP) serta, serta Teknologi ramah Lingkungan;   
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i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

j. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

k. mendistribusikan dan membagi tugas kepada bawahan/staf sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing; 

l. mengkoordinasikan kegiatan/pelaksanaan tugas bawahan/staf sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing; 

m. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan/staf; 

n. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan/staf; 

o. mengendalikan bawahan/staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

q. menyelia kegiatan staf dilingungan seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

r. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 

s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

t. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

v. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

w. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

x. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

- Kepala Seksi Manajemen Lingkungan, membawahkan pelaksana. 
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 Seksi Inventarisasi Data Lingkungan. 

- Seksi Inventarisasi Data Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

- Kepala Seksi Inventarisasi Data Lingkungan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pelayanan dan pengembangan inventarisasi data lingkungan; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Seksi 

Inventarisasi Data Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Inventarisasi Data Lingkungan; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Inventarisasi Data 

Lingkungan; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Inventarisasi Data Lingkungan. 

- Uraian tugas Kepala Seksi Inventarisasi Data Lingkungan adalah sebagai 

berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Inventarisasi Data Lingkungan; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Inventarisasi Data Lingkungan sebagai bahan penyusunan 

rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Inventarisasi 

Data Lingkungan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 

program kerja Dinas; 

d. menyusun dan melaksanakan inventarisasi data dan informasi 

sumberdaya alam; 

e. melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup (RPPLH); 
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f. menyusun dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan 

RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 

g. menyusun dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

RPPLH; 

 

 

h. menyusun dan melaksanakan kajian penentuan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup 

i. menyusun dan melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang 

berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

j. menyusun dan melaksanakan instrumen ekonomi lingkungan hidup; 

k. menyusun dan melaksanakan Sinkronisasi Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Ekoregion dan Provinsi; 

l. menyusun dan melaksanakan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan 

Lingkungan Hidup; 

m. menyusun dan melaksanakan Status Lingkungan Hidup Daerah; 

n. menyusun dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 

o. menyusun dan melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan 

tentang RPPLH; 

p. menyusun dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

q. menyusun, melaksanakan dan memberikan pengesahan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis; 

r. menyusun dan melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam 

pelaksanaan KLHS; 

s. menyusun dan melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 
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t. menyusun dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kajian 

Lingkungan Hidup Stategis (KLHS); 

u. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

v. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan/staf; 

w. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

x. mengkoordinasikan kegiatan/pelaksanaan tugas bawahan/staf; 

y. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

z. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

aa. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

bb. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

cc. menyelia kegiatan staf di lingkungan seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

dd. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 

ee. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan/staf melalui penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

ff. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

gg. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

ii. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

jj. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 
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- Kepala Seksi Inventarisasi Data Lingkungan, membawahkan pelaksana. 

 

3. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan 

- Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan  dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang; 

- Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian kerusakan lingkungan mempunyai 

tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas 

di bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan  ; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas ini Kepala 

Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan  

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang 

Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, meliputi konservasi 

sumber daya alam, pengendalian kerusakan lahan dan peningkatan 

kapasitas; 

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Konservasi dan Pengendalian 

Kerusakan Lingkungan, meliputi konservasi sumber daya alam, 

pengendalian kerusakan lahan dan peningkatan kapasitas; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, meliputi 

konservasi sumber daya alam, pengendalian kerusakan lahan dan 

peningkatan kapasitas. 

- Uraian tugas Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian kerusakan lingkungan  

adalah sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Konservasi 

dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; 
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b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Konservasi dan 

Pengendalian Kerusakan Lingkungan  berdasarkan sasaran, kebijakan 

teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis 

masyarakat; 

c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang 

Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; 

d. menyelenggarakan upaya konservasi sumber daya alam, pengendalian 

kerusakan lahan dan peningkatan kapasitas; 

e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Konservasi 

dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; 

f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

g. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

h. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

i. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

j. menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Konservasi dan 

Pengendalian Kerusakan Lingkungan untuk mengetahui kesesuaiannya 

dengan rencana kerja; 

k. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

l. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

n. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Konservasi dan 

Pengendalian Kerusakan Lingkungan  secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan; 

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 
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p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

- Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, 

membawahkan :  

1) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam; 

2) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; 

3) Seksi Peningkatan Kapasitas. 

 

 Seksi Konservasi Sumber Daya Alam 

- Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

- Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pelayanan dan pengembangan konservasi sumber daya alam; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas ini Kepala 

Seksi Konservasi Sumber Daya Alam  menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Konservasi Sumber Daya Alam ; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Konservasi Sumber 

Daya Alam ; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi  

Konservasi Sumber Daya Alam. 

- Uraian tugas Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam  adalah sebagai 

berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Konservasi Sumber Daya Alam ; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Konservasi Sumber Daya Alam  sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 
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c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Konservasi 

Sumber Daya Alam berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 

program kerja Dinas; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan, pengawetan, 

pemanfaatan secara lestari, dan pencadangan SDA; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan konservasi  

keanekaragaman hayati; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan kebijakan dan 

pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian 

kerusakan keanekaragaman hayati; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan 

pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelesaian konflik dalam 

pemanfaatan keanekaragaman hayati; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan manajemen 

sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; 

q. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

r. menyelia kegiatan staf di lingkungan seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 
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s. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

u. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

x. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

y. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

- Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam, membawahkan pelaksana. 

 

 Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan 

- Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

- Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pelayanan dan pengembangan pengendalian kerusakan lingkungan; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 

ini Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan  menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengendalian Kerusakan Lingkungan ; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengendalian 

Kerusakan Lingkungan ; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 
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d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pengendalian Kerusakan Lingkungan. 

- Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan  adalah sebagai 

berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengendalian Kerusakan Lingkungan ; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pengendalian 

Kerusakan Lingkungan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja Dinas; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan/staf; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan/staf; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan 

penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kerusakan 

lingkungan; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan kerusakan 

lingkungan; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemulihan kerusakan lingkungan; 
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o. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi gas rumah kacadan 

penyusunan profil emisi gas rumah kaca; 

q. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

r. menyelia kegiatan staf di lingkungan seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

s. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

u. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

x. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

y. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

- Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, membawahkan pelaksana. 

 

 Seksi Peningkatan Kapasitas 

- Seksi Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

- Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan 

dan pengembangan pengendalian perubahan iklim; 
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- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas ini Kepala 

Seksi Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Peningkatan Kapasitas; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengendalian 

Perubahan Iklim ; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Peningkatan Kapasitas. 

- Uraian tugas Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Peningkatan Kapasitas; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Peningkatan Kapasitas sebagai bahan penyusunan 

rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Peningkatan 

Kapasitas berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja Dinas; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan pengakuan 

keberadaan dan hak masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau 
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pengetahuan tradisional terkait PPLH (perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup); 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, verifikasi, dan validasi, 

serta penetapan pengakuan keberadaan dan penetapan tanah ulayat hak 

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, penyiapan 

model, dan pelaksanaan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan komunikasi dialogis dan fasilitasi 

kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait PPLH; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan materi dan 

metode diklat dan penyuluhan LH; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan diklat dan penyuluhan LH; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur 

dan penyuluh LH; 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembagan kelembagaan 

kelompok masyarakat peduli LH; 

s. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan 

penyuluhan; 

t. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana 

diklat dan penyuluhan LH; 

u. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan jenis penghargaan 

LH; 

v. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara 

pemberian penghargaan LH; 

w. menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian dan pemberian 

penghargaan; 
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x. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembentukan Tim Penilai 

penghargaan yang kompeten; 

y. menyiapkan bahan dan melaksanakan dukungan program pemberian 

penghargaan tingkat provinsi dan nasional. 

z. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

aa. menyelia kegiatan staf di lingkungan seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

bb. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 

cc. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

dd. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

ee. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

ff. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

gg. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

hh. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

- Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas, membawahkan pelaksana. 

 

4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan 

- Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum 

Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 

- Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum 

Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 
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mengendalikan tugas – tugas di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan  

dan Penaatan Hukum Lingkungan; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas ini Kepala 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan  dan Penaatan Hukum 

Lingkungan; 

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengendalian Pencemaran 

Lingkungan  dan Penaatan Hukum Lingkungan; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan  dan Penaatan Hukum 

Lingkungan; 

- Uraian tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah sebagai 

berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan  dan Penaatan Hukum 

Lingkungan; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan  dan Penaatan Hukum Lingkungan berdasarkan 

sasaran, kebijakan teknis, strategi danprogram kerja Dinas serta kondisi 

dinamis masyarakat; 

c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan  dan Penaatan Hukum 

Lingkungan; 

d. menyelenggarakan upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan  dan 

Penaatan Hukum Lingkungan; 
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e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan  dan Penaatan Hukum 

Lingkungan; 

f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

g. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

h. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

i. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

j. menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Pengendalian Pencemaran 

Lingkungan  dan Penaatan Hukum Lingkungan untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

k. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

l. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Daftar Penilaian 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan 

sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

n. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan  dan Penaatan Hukum Lingkungan secara lisan, 

tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan; 

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

- Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum 

Lingkungan, membawahkan :  

1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan; 
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2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 

3) Seksi Penaatan Hukum Lingkungan. 

 

 Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan 

- Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

- Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pelayanan dan pengembangan pemantauan kualitas lingkungan; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas ini Kepala 

Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pemantauan Kualitas Lingkungan; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemantauan Kualitas 

Lingkungan; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pemantauan Kualitas Lingkungan. 

- Uraian tugas Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan adalah sebagai 

berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pemantauan Kualitas Lingkungan; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Pemantauan Kualitas Lingkungan sebagai bahan penyusunan 

rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pemantauan 

Kualitas Lingkungan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 

program kerja Dinas; 
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d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kualitas air; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kualitas udara; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kualitas tanah; 

g. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas 

h. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan/staf; 

i. mendistribusikan dan membagi tugas kepada bawahan/staf sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing; 

j. mengkoordinasikan kegiatan/pelaksanaan tugas bawahan/staf; 

k. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan/staf; 

l. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan/staf; 

m. mengendalikan bawahan/staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kualitas air, udara 

dan tanah  

o. menyiapkan bahan dan menetapkan baku mutu lingkungan; 

p. menyiapkan bahan sarpras pemantauan kualitas lingkungan 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan pencemaran 

(pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber 

pencemar institusi dan non institusi; 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemulihan pencemaran 

(pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar 

institusi dan non institusi; 

s. menyiapkan bahan dan melaksanakan Pengembangan sistem informasi 

kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran 

lingkungan hidup kepada masyarakat menyiapkan bahan dan 

melaksanakan pengelolaan kualitas air 

t. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
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u. menyelia kegiatan bawahan/staf di lingkungan seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

v. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 

w. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan/staf melalui penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

x. mengevaluasi hasil kerja bawahan/staf; 

y. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

z. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

aa. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

bb. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

- Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan, membawahkan pelaksana. 

 

 Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan 

- Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi; 

- Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pelayanan dan pengembangan pengendalian Pencemaran Lingkungan; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas ini Kepala 

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 
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b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSeksi Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan. 

- Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan adalah 

sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja Dinas; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan/staf; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan/staf; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan/staf; 

j. mengendalikan bawahan/staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan baku mutu sumber 

pencemar 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Penyusunan kebijakan pembinaan 

terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; 
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m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Pelaksanaan pembinaan terhadap 

sumber pencemar institusi dan non institusi; 

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Pelaksanaan pembinaan 

tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan 

non institusi; 

o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Perumusan penyusunan kebijakan 

perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, 

perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 

p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perizinan penyimpanan sementara 

limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten; 

q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan 

penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten; 

r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Penyusunan kebijakan perizinan 

pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, 

perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten; 

s. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah 

B3; 

t. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah 

B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah 

Kabupaten; 

u. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 

dilakukan dalam satu daerah Kabupaten; 

v. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 

medis;  

w. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Pemantauan dan pengawasan 

terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan 

limbah B3. 
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x. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Perumusan penyusunan kebijakan 

perizinan pembuangan air limbah (pengajuan, perpanjangan, perubahan 

dan pencabutan); 

y. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perizinan pembuangan air limbah; 

z. Menyiapkan bahan dan melaksanakan mengarahkan dan mengendalikan 

staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

aa. menyelia kegiatan staf di lingkungan seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

bb. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 

cc. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

dd. mengevaluasi hasil kerja bawahan/staf; 

ee. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

ff. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

gg. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

hh. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

- Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan , membawahkan 

pelaksana. 

 

 Seksi Penaatan Hukum Lingkungan 

- Seksi Penaatan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
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- Kepala Seksi Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pelayanan dan pengembangan Penaatan Hukum Lingkungan; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas ini Kepala 

Seksi Penaatan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penaatan 

Hukum Lingkungan; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penaatan Hukum 

Lingkungan; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Penaatan Hukum Lingkungan. 

- Uraian tugas Kepala Seksi Penaatan Hukum Lingkungan adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Penaatan Hukum Lingkungan; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Penaatan Hukum Lingkungan sebagai bahan penyusunan 

rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Penaatan 

Hukum Lingkungan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 

program kerja Dinas; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan/staf; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan/staf; 
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i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan/staf; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. Menyusun bahan produk hukum dalam rangka penegakan hukum; 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penegakan hukum 

lingkungan dengan instansi lain/penegak hukum lain; 

m. Melaksanakan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan dan 

penaatan hukum lingkungan 

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Penyusunan kebijakan tentang 

tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; 

o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Fasilitasi penerimaan pengaduan 

atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas 

pengaduan; 

q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Penyusunan rekomendasi 

tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan; 

r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan 

pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; 

s. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Penyelesaian sengketa lingkungan 

baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; 

t. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Sosialisasi tata cara pengaduan; 

u. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Pengembangan sistem informasi 

penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak 

sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

v. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Penyusunan kebijakan 

pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin 

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 
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w. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap penerima 

izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

x. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan tindaklanjut 

rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

y. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Pembinaan terhadap Petugas 

Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Lingkungan Hidup; 

z. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Pembentukan tim koordinasi dan 

monitoring penegakan hukum lingkungan; 

aa. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penegakan   hukum   atas   

pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

bb. Mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

cc. menyelia kegiatan staf di lingkungan seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

dd. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 

ee. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

ff. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

gg. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

ii. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

jj. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 
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- Kepala Seksi Penaatan Hukum, membawahkan pelaksana. 

 

5. Bidang Pengelolaan Sampah 

- Bidang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 

- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah  mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pengelolaan 

Sampah; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas ini Kepala 

Bidang Pengelolaan Sampah  menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang 

Pengelolaan Sampah, meliputi Perencanaan Pengelolaan Sampah, sarana 

dan prasana persampahan dan pembinaan dan pengawasan 

persampahan; 

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengelolaan Sampah , meliputi 

Perencanaan Pengelolaan Sampah, sarana dan prasana persampahan 

dan pembinaan dan pengawasan; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

bidang Pengelolaan Sampah ,meliputi Perencanaan Pengelolaan Sampah, 

sarana dan prasana persampahan dan pembinaan dan pengawasan. 

- Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang 

Pengelolaan Sampah ; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Pengelolaan 

Sampah  berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat; 

c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang 

Pengelolaan Sampah ; 
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d. menyelenggarakan upaya perencanaan pengelolaan sampah, sarana dan 

prasana persampahan dan pembinaan dan pengawasan persampahan; 

e. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota; 

f. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

Pengelolaan Sampah ; 

g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

h. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

i. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

j. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

k. menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Pengelolaan Sampah  untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

m. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

o. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Pengelolaan 

Sampah  secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan 

kepada pimpinan; 

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah , membawahkan :  

1) Seksi Perencanaan Pengelolaan Sampah; 

2) Seksi Pengembangan Pengembangan Sarana dan Prasarana; 

3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan.  
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 Seksi Perencanaan Pengelolaan Sampah 

- Seksi Perencanaan Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

- Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pengembangan Perencanaan Pengelolaan Sampah; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas ini Kepala 

Seksi Perencanaan Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Perencanaan Pengelolaan Sampah; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perencanaan 

Pengelolaan Sampah; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Perencanaan Pengelolaan Sampah. 

- Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Sampah adalah sebagai 

berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Perencanaan Pengelolaan Sampah; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Perencanaan Pengelolaan Sampah sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Perencanaan 

Pengelolaan Sampah berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 

program kerja Dinas; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. menyusun dan melaksanakan informasi pengelolaan sampah tingkat 

Kabupaten; 

f. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan/staf; 
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g. mendistribusikan dan membagi tugas kepada bawahan/staf sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing; 

h. mengkoordinasikan kegiatan/pelaksanaan tugas bawahan/staf; 

i. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan/staf; 

j. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan/staf; 

k. mengendalikan bawahan/staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;  

m. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk 

setiap kurun waktu tertentu; 

n. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;  

o. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;  

p. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan 

akhir sampah; 

q. Penetapan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;  

r. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;  

s. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan 

sampah;  

t. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan 

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh 

swasta;  

u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan 

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (dunia usaha);  

v. mengarahkan dan mengendalikan bawahan/staf untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

w. menyelia kegiatan bawahan/staf di lingkungan seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

x. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 
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y. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan/staf melalui penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

z. mengevaluasi hasil kerja bawahan/staf; 

aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

bb. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

cc. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

dd. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

- Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Sampah, membawahkan pelaksana. 

 

 Seksi Pengembangan Pengembangan Sarana dan Prasarana 

- Seksi Pengembangan Pengembangan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi; 

- Kepala Seksi Pengembangan Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai 

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Pengembangan Sarana dan 

Prasarana persampahan; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas ini Kepala 

Seksi Pengembangan Pengembangan Sarana dan Prasarana  

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengembangan Sarana dan Prasarana ; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan 

Pengembangan Sarana dan Prasarana ; 

c. pengumpulan dan pegolahan data Seksi Pengembangan Sarana dan 

Prasarana; 
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d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pengembangan Sarana dan Prasarana. 

- Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana  adalah 

sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengembangan Sarana dan Prasarana ; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana  sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pengembangan 

Sarana dan Prasarana  berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja Dinas; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan/staf; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada bawahan/staf sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan/staf; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan/staf; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;  

l. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan 

akhir sampah; 

m. Penyediaan sarpras penanganan sampah;  

n. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir 

sampah;  
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o. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan bahan rumusan 

RPJPdan RPJM; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kemitraan dalam 

pengelolaan persampahan yang meliputi pembersihan, pengangkutan, 

pemilahan, pemanfaatan, pengolahan dan pembuangan dengan dunia 

usaha dan masyarakat; 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kapasitas manajemen 

dan fasilitasi kerjasama  dunia usaha dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pengelolaan persampahan; 

s. menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan dalam pengelolaan 

persampahan skala kabupaten; 

t. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi 

kebersihan; 

u. menyiapkan bahan dan melaksanakan kemitraan dan pembinaan 

partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan 

persampahan; 

v. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa ekonomi pengelolaan 

persampahan; 

w. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan informasi dan promosi 

pengembangan usaha persampahan; 

x. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

y. menyelia kegiatan staf di lingkungan Seksi Kerjasama Pengelolaan 

Persampahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

z. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 
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aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

bb. mengevaluasi hasil kerja bawahan/staf; 

cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

dd. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

ee. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

ff. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan; 

gg. membuat dan memeriksa konsep surat yang diajukan oleh staf untuk 

memperoleh konsep surat yang benar; 

hh. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

ii. menginformasikan dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan tugas. 

- Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana, membawahkan pelaksana. 

 

 Seksi Pembinaan dan Pengawasan 

- Seksi Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

- Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas  pengembangan, pembinaan dan pengawasan persampahan; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas ini Kepala 

Seksi Pembinaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pembinaan dan Pengawasan; 
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b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan 

Pengawasan; 

c. penyumpulan dan pengolahan data Seksi Pembinaan dan Pengawasan;  

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pembinaan dan Pengawasan. 

- Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pembinaan dan Pengawasan; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagai bahan penyusunan 

rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pembinaan dan 

Pengawasan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja Dinas; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan/staf; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan/staf; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan/staf; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;  

l. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu 

diurai oleh proses alam;  

m. Pembinaan pendaur ulangan sampah;  
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n. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan 

produk; 

o. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan 

akhir sampah;  

p. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem 

pembuangan open dumping;  

q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan 

dengan Dinas usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan 

pengelolaan sampah;  

r. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan 

pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 

s. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah 

yang dilaksanakan oleh pihak lain (Dinas usaha); 

t. Pembinaan TPS 3R melalui pemberdayaan Bank sampah;  

u. menyiapkan bahan dan melaksanakan RPJP dan RPJM; 

v. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan data, identifikasi 

dan analisis permasalahan kebersihan serta prioritas penanganannya; 

w. menyiapkan bahan dan melaksanakan penganalisaan pengembangan 

kelembagaan dan penataan manajemen pelayanan persampahan; 

x. menyiapkan bahan dan melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan 

pelayanan persampahan; 

y. menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana induk dan NSPM 

persampahan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan provinsi; 

z. memonitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan 

persampahan; 

aa. meninjau ulang (merevisi) menyiapkan bahan peraturan, kebijakan dalam 

pelayanan persampahan; 
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bb. mengarahkan dan mengendalikan bawahan/staf untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

cc. menyelia kegiatan staf di lingkungan seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

dd. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Dinas; 

ee. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

ff. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

gg. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

ii. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

jj. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

- Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, membawahkan pelaksana 

 

6. UPT Laboratorium Lingkungan 

- UPT Laboratorium Lingkungan di pimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana 

Teknis Laboratorium Lingkungan  

- Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok Merencanakan, 

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas 

di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan 

melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan Pelayanan Laboratorium 

Lingkungan; 
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- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas ini Kepala UPT 

Laboratorium Lingkungan  menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPT 

Laboratorium Lingkungan ; 

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja UPT Laboratorium 

Lingkungan ; 

c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja UPT 

Laboratorium Lingkungan. 

- Uraian tugas Kepala UPT Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana program kerja laboratorium sesuai visi misi BPLH 

dengan memperhitungkan sumber dana yang tersedia agar kegiatan 

laboratorium berjalan efektif dan efisien; 

b. Menyusun rencana operasional kegiatan laboratorium sesuai jadwal agar 

tercapai pelaksanaan fungsi yang optimal; 

c. Melakukan pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai anggaran 

pada program/ kegiatan laboratorium agar dapat mendukung 

pengelolaan kualitas lingkungan di Kabupaten Bandung; 

d. Melakukan pengembangan laboratorium, kemitraan dan koordinasi 

dengan pihak lain sesuai dengan rencana program kerja agar terwujud 

hasil kerja yang optimal; 

e. Melaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja staf 

dalam pelaksanaan tuagasnya berdasarkan ketentuan perundang-

undangan agar fungsi organisasi berjalan optimal; 

f. Mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium 

Lingkungan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas; 
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g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha  melalui 

penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi 

kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

j. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

- UPTD Laboratorium Lingkungan membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

 

 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas 

pokok merencanakan, melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan  dan 

melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas ini Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan  menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional ketatausahaan UPT  

Laboratorium Lingkungan ; 

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kegiatan ketatausahaan  UPT 

Laboratorium Lingkungan ; 

c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kegiatan 

ketatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan. 

- Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan  

adalah sebagai berikut: 
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a. Menyusun rencana operasional ketatausahaan pengelolaan laboratorium 

lingkungan sesuai jadwal agar tercapai pelaksanaan fungsi yang optimal; 

b. Mengelola urusan umum, kepegawaian, keuangan, Pengembangan 

Sarana dan Prasarana UPT berdasarkan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana; 

c. Menyiapkan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pengelolaan 

laboratorium lingkungan berdasarkan kebutuhan agar pelaksanaan 

kegiatan berjalan efektif; 

d. Memberi dan menyusun bahan pengelolaan administrasi kepegawaian 

berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan 

optimal; 

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas berdasarkan peraturan 

perundang-undangan agar sasaran organisasi dapat terwujud dengan 

baik; 

f. Mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

g. Mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

h. Mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

i. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

j. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

k. Mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

l. Menyelia kegiatan staf di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan  

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

7. UPTD Pengangkutan Sampah 

- UPTD Pengangkutan Sampah di pimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana 

Teknis Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah. 
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- Kepala UPTD Pengangkutan sampah mempunyai tugas pokok Merencanakan, 

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas 

di bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah,  mengevaluasi dan 

melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang Pengangkutan 

Sampah; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 

ini Kepala UPTD Pengangkutan Sampah  menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan teknis operasional UPTD Pengangkutan 

Sampah; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja UPTD Pengangkutan 

Sampah; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja UPTD 

Pengangkutan sampah. 

-  Sub tugas Kepala UPTD Pengangkutan Sampah adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan teknis operasional UPTD Pengangkutan 

Sampah; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup UPTD Pengangkutan 

Sampah berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja Dinas; 

c. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan staf 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas 

e. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

g. memantau dan mengendalikan kegiatan staf dalam melakukan 

pengendalian operasional pemanfaatan sampah, pengolahan sampah, 

pendaur ulangan sampah, pemulihan lingkungan TPA, penyediaan TPS 3R 
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dan Bank sampah dan penyediaan TPST untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

h. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas staf; 

i. melakukan penyiapan bahan rumusan RPJP dan RPJM; 

j. melakukan penyusunan mekanisme organisasi dan tata laksana 

operasional Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah; 

k. melakukan pengelolaan anggaran pelaksanaan operasional Pemanfaatan 

dan Pengolahan Sampah;  

l. menyelia kegiatan staf di lingkungan UPTD Pemanfaatan dan Pengolahan 

Sampah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-

masing; 

m. mengevaluasi hasil kerja pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

n. membuat dan memeriksa konsep surat yang diajukan oleh staf untuk 

memperoleh konsep surat yang benar; 

o. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara 

lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

r. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

s. menginformasikan dan mendokumentaskan laporan pelaksanaan tugas. 

- UPTD Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah, membawahkan Sub Bagian Tata 

Usaha. 
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 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

- Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah  dipimpin 

oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan 

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang Pemanfaatan dan 

Pengolahan Sampah; 

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 

ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan bahan pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pemanfaatan dan 

Pengolahan Sampah; 

b. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub 

Bagian Tata Usaha. 

d. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: 

e. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis ketatausahaan dalam 

lingkup Sub Bagian Tata Usaha; 

f. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Sub Bagian Tata 

Usaha berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja 

UPTD Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah; 

g. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan 

keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;  

h. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas 

UPTD Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah; 

i. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan 

keamanan ruang kerja serta lingkungan UPTD Pemanfaatan dan 

Pengolahan Sampah; 
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j. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan  

pemeliharaan data dan informasi UPTD Pemanfaatan dan Pengolahan 

Sampah; 

k. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan UPTD 

Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah; 

l. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), 

sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan 

kesejahteraan pegawai; 

m. melakukan verifikasi, akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan 

administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan 

pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan; 

o. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf; 

p. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 

q. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. menyelia kegiatan staf di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing; 

s. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang ditetapkan; 

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

u. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf 

untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan; 

w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;  
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x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

8. UPT Lingkungan Wilayah 1 

- UPT Lingkungan Wilayah 1 di pimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Lingkungan Wilayah I. 

- Kepala UPT Lingkungan Wilayah 1 mempunyai tugas pokok Merencanakan, 

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas 

di bidang Pengelolaan Lingkungan pada wilayah Kecamatan Cileunyi, 

Cicalengka, Cilengkrang, Cikancung, Nagreg, Rancaekek, Cimenyan, Majalaya, 

Solokan Jeruk, Paseh, Ibun, dan melaksanakan penyusunan SOP untuk UPT 

Lingkungan Wilayah 1, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 

pengembangan Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Wilayah 1;  

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 

ini Kepala UPT Lingkungan Wilayah 1 menyelenggarakan fungsi : 

a. Menetapkan penyusunan rencana,  program kerja pemeliharaan,  

pengelolaan Pengembangan Sarana dan Prasarana; 

b. Perencanaan operasional kegiatan pemeliharaan, pengelolaan 

Pengembangan Sarana dan Prasarana;  

c. Penyusunan mekanisme organisasi, tatalaksana pemeliharaan, 

pengelolaan Pengembangan Sarana dan Prasarana; 

d. Pengelolaan anggaran pelaksanaan pemeliharaan, pengelolaan 

Pengembangan Sarana dan Prasarana; 

e. Pengembangan kemitraan pemeliharaan pengelolaan Pengembangan 

Sarana dan Prasarana; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

h. Pelaksanaaan koordinasi pengelolaan Pengembangan Sarana dan 

Prasarana dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas;  
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9. UPT Lingkungan Wilayah II 

- UPT Lingkungan Wilayah II di pimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Lingkungan Wilayah II yang meliputi wilayah Kecamatan Bojongsoang, 

Baleendah, Pameungpeuk, Banjaran, Cimaung, Pangalengan, Ciparay, Kertasari, 

Pacet, Arjasari, Rancabali, Ciwidey, PasirJambu, Soreang, Katapang, 

Kutawaringin, Margahayu, Margaasih, Dayeuhkolot, Cangkuang. 

- Kepala UPT Lingkungan Wilayah II mempunyai tugas pokok Merencanakan, 

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas 

di bidang Pengelolaan Lingkungan pada wilayah Kecamatan Bojongsoang, 

Baleendah, Pameungpeuk, Banjaran, Cimaung, Pangalengan, Ciparay, Kertasari, 

Pacet, Arjasari, Rancabali, Ciwidey, PasirJambu, Soreang, Katapang, 

Kutawaringin, Margahayu, Margaasih, Dayeuhkolot, Cangkuang, dan 

melaksanakan penyusunan SOP untuk UPT Lingkungan Wilayah 1, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan Pelayanan 

Pengelolaan Lingkungan Wilayah II;  

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 

ini Kepala UPT Lingkungan Wilayah II menyelenggarakan fungsi : 

a. Menetapkan penyusunan rencana,  program kerja pemeliharaan,  

pengelolaan Pengembangan Sarana dan Prasarana 

b. Perencanaan operasional kegiatan pemeliharaan, pengelolaan 

Pengembangan Sarana dan Prasarana  

c. Penyusunan mekanisme organisasi, tatalaksana pemeliharaan, 

pengelolaan Pengembangan Sarana dan Prasarana 

d. Pengelolaan anggaran pelaksanaan pemeliharaan, pengelolaan 

Pengembangan Sarana dan Prasarana 

e. Pengembangan kemitraan pemeliharaan pengelolaan Pengembangan 

Sarana dan Prasarana 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya 
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h. Pelaksanaaan koordinasi pengelolaan Pengembangan Sarana dan 

Prasarana dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas 

 

 Jabatan Fungsional 

- Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan oleh 

Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku; 

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

kegiatan Dinas secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya 

serta disesuaikan dengan kebutuhan. 

- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 

melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

 

 
Bagan struktur organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bandung sesuai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut.  

 
 

Subbidang Pengendalian 

Pencemaran Air dan Udara 

 

Subbagian 

Penyusunan Program 

 

 

Subbagian Umum dan 

Kepegawaian 

 

 

 

Subbagian 

Keuangan 

Subbidang Penerapan 

Manajemen Lingkungan 

 

Subbidang Analisis 

Dampak Lingkungan 

 

 

 

Subbidang Pengendalian 

Pencemaran Limbah Padat 

dan B3  

 

 

 

 

Subbidang Konservasi Sumber 

Daya Alam 

 

 

 

Subbidang Pengendalian 

Kerusakan Lahan 

 

 

Subbidang Penegakan Hukum 

Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

Subbidang Kemitraan 

Lingkungan 

Sekretaris 

 

KepalaBadan 

UPT Laboratorium 

Lingkungan 

 

 

 

Subbagian Tata Usaha 

 

Bidang Penegakan dan 

Kemitraan Hukum Lingkungan 

 

Bidang 

Tata Lingkungan 
 

Bidang Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan 

Bidang Konservasi dan 

Pengendalian Kerusakan 

Lingkungan 

 

 
 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi BPLH Kabupaten Bandung 
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2.3 Sumber Daya BPLH 

 
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPLH memiliki potensi: 

a. Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia BPLH Kabupaten Bandung sebanyak 66 orang dengan latar 

belakang pendidikan Doktor (S3) sebanyak 1 orang, dan S2 sebanyak 8 orang, Sarjana (S1) 

sebanyak 23 orang, Diploma III sebanyak 5 orang dan SLTA atau setingkat SLTA sebanyak 

26 orang, SD sebanyak 3 orang dan sekitar 75% telah mengikuti Diklat-diklat Teknis 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

KEPALA BIDANG 

TATA LINGKUNGAN 

KEPALA SEKSI  
ANALISIS DAMPAK 

LINGKUNGAN 
 KEPALA SEKSI 

MANAJEMEN 
LINGKUNGAN 

(Ecolabel, Produksi 
Bersih, , SML, 

Instrumen Ekonomi 
 

 
 

KEPALA SEKSI  
INVENTARISASI 
LINGKUNGAN 

(KLHS, SLHD, SIL, 
IKLH) 

 

KEPALA DINAS 

UPTD 

SEKRETARIS DINAS 

KASUBAG 

KEUANGAN 

KASUBAG 

PERENCANAA
N DAN 

PELAPORAN 

KASUBAG 

UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANDUNG 

 

KEPALA BIDANG 

PENGELOLAAN SAMPAH 

 

KEPALA SEKSI 
OPERASIONAL DAN  
PENGANGKUTAN 

SAMPAH 
 KEPALA SEKSI 

SARANA DAN 
PRASARANA 

KEPALA SEKSI 
PEMBINAAN DAN  

PENGAWASAN 

KEPALA BIDANG 

KONSERVASISDA & 
PENGENDALIAN 

PERUBAHAN IKLIM 

KEPALA SEKSI  
KONSERVASI SDA 

(RPPLH, Ecoregion,Saka 
Kalpataru, Adiwiyata, 
Kegiatan lintas sektor) 
sektor/PKK, P2 WKSS, 

Posyandu, KMMD, 
BBGRM) 

) 

KEPALA SEKSI 
PENGENDALIAN 

KERUSAKAN LAHAN 
(ecovillage, Citarum 
Bestari, Remediasi, 
Reklamasi, Status 

Kerusakan Biomassa) 
 

KEPALA SEKSI 
PENGENDALIAN 

PERUBAHAN IKLIM 

 

KEPALA BIDANG 

PENGAWASAN DAN 
PENGENDALIAN 

KEPALA SEKSI 
PENGENDALIAN 

PENCEMARAN AIR 

 KEPALA SEKSI  
PENGENDALIAN 
PENCEMARAN 

UDARA, B3 &LB3 

KEPALA SEKSI  
PENAATAN HUKUM 

(Pengaduan, 
Penegakan, sengketa 

lingkungan) 
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TABEL 2.4  DATA SDM DALAM KEIKUTSERTAAN DIKLAT 

Nama/Jenis Pelatihan Jumlah (orang) 

1. AMDAL A 14 

2. AMDAL B 2 

3. AMDAL C 8 

4. Pengadaan barang/jasa ;            19 

5. Setingkat lingkup manajemen 17 

6. Setingkat lingkup teknis lainnya sesuai lingkup 
tugas 

37 

7. Diklat Penjenjangan :  

 Diklatpim  II 1 

 Diklatpim III 7 

 Diklatpim IV 18 

 
Selanjutnya BPLH Kabupaten Bandung memiliki sarana prasarana pendukung untuk 

mencapai kinerja seperti: Laboratorium Lingkungan yang dapat melakukan pengujian 

kualitas air dan udara ambien, tersedia Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

bidang lingkungan hidup -walaupun jumlahnya sangat terbatas-, dan terjalinnya 

kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan, lembaga penelitian, LSM, dan pemangku 

kepentingan lainnya, seperti dengan KODIM 0609. 

Berdasarkan kondisi tersebut, BPLH berpotensi untuk melakukan kegiatan 

monitoring dan pengawasan secara rutin dan berkala, melaksanakan pembinaan dan 

kegiatan sosialisasi dalam rangka pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup. Sehingga kondisi Kabupaten Bandung dengan potensi 

sumber daya alamnya berupa luasan kawasan hutan, sumberdaya air dari mata air, 

sungai dan tanah dalamnya, kegiatan industri, pertanian dan permukiman dapat 

dimanfaatkan dan digunakan dalam pembangunan dengan arah kebijakan sistem 

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, atau dengan kata lain bahwa 

pembangunan yang dilakukan disusun sebagai suatu proses jangka panjang yang 

berkesinambungan dan pelaksanaannya tidak mengganggu keseimbangan lingkungan 

hidup. 
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Susunan Kepegawaian 

 

  
  
  JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP -  PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

 BERDASARKAN GOLONGAN, PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DAN AGAMA 

 TAHUN 2015 

 

                                    

N

O 
SATUAN KERJA 

JUMLA

H GOLONGAN 
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JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL -  PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

BERDASARKAN GOLONGAN, PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DAN AGAMA 

TAHUN 2010 

                                   

 

NO 
SATUAN 

KERJA 

JUMLAH GOLONGAN 
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PEGAWAI  GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV 

THN 2010 

I/

a 

1/

b 

1/

c 

1/

d 

II/

a 

II/

b 

II/

c 

II/

d 

III/

a 

III/

b 

III/

c 

III/

d 

IV/

a 

IV/

b 

IV/

c 

IV/

d 

IV/

e 

S

D 

SLT

P 

SLT

A 

D 

1 

D 

II 

D 

III 

D 

I

V 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

P
R

IA
 

W
A

N
IT

A
 

IS
LA

M
 

K
R

IS
TE

N
 

H
IN

D
U

 

B
U

D
H

A
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2

1 22 23 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 31 32 33 34 35 36 

                                                                        

1 

BADAN 

PENGENDALI

AN 18 - - - - - - - - - - 3 7 6 1 1 - - -   - - - - - 
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Renstra DLH 2016-2021  II-83 

 

 

 

 

 

JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL -  PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

 BERDASARKAN GOLONGAN, PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DAN AGAMA 

 TAHUN 2010 
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Untuk menunjang operasionalisasi kegiatan BPLH, sampai dengan tahun 2015 telah  
memiliki  asset untuk mendukung operasional sebagai berikut. 

TABEL 2.5  REKAPITULASI ASET 

NO  NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp.) 

 Alat-alat Besar 21 11,800,000.00 

 - Portable Generating Set 1 5,800,000.00 

 - Alat Pengolahan Air Kotor 20 6,000,000.00 

 Alat-alat Angkutan 29 1,440,454,040.00 

 - Mobil 12 1,347,054,040.00 

 - Sepeda Motor 14 93,400,000.00 

 - Gerobak Dorong 3 6,435,000.00 

 Alat Bengkel dan Alat Ukur 31 260,330,500.00 

 - Bak Air 2 2,000,000.00 

 - PH Meter 4 19,991,500.00 

 - Global Positioning System (GPS) 6 26,644,000.00 

 - Scanner 1 4,492,000.00 

 - Alat Ukur/Pembanding Lain-lain 10 3,000,000.00 

 - ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) 8 204,203,000.00 

 Alat Pertanian 6 105,876,000.00 

 - Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester) 1 994,000.00 

 - Alat Pengukur Curah Hujan 1 11,875,000.00 

 - Alat Pengukur Arah Angin 1 3,500,000.00 

 - Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester) 2 1,988,000.00 

 - Alat Laboratorium Lain-lain 1 87,519,000.00 

 Alat Kantor dan Rumah Tangga 509 1,251,024,100.00 

 Alat Studio dan Alat Komunikasi 13 86,563,000.00 

 - Camera + Attachment 2 2,935,000.00 

 - Proyektor + Attachment 6 71,889,000.00 

 - Handycam 1 3,890,000.00 

 - Tripod Camera 1 512,000.00 

 - Faxsimile 3 7,337,000.00 

 Alat-alat Kedokteran 3 4,851,000.00 

 - Cooling Unit 2 1,000,000.00 

 - Sound Level Meter 1 3,851,000.00 

 Alat Laboratorium 43 377,153,200.00 

 - Alat Destilasi Air 1 2,000,000.00 

 - PH Meter 1 2,918,000.00 

 - Alat Lab. Kimia  Lain-Lain 32 326,545,200.00 

 - Food Trolley (food nya dihilangkan) 1 980,000.00 

 - Emergency Eye Wash 1 6,962,000.00 

 - Meja Kerja 1 5,380,000.00 

 - Baterai 2 1,980,000.00 

 - DO Meter 3 25,458,000.00 

 - Autocly             autoclave 1 4,930,000.00 

 Alat Laboratorium 244 1,884,336,650.00 

 - Alat Laboratorium Hidro Kimia Lain-Lain 7 12,220,500.00 

 - Alat Lab. Umum A Lain-Lain 14 35,548,000.00 

 - Alat Pengolah Air Limbah 1 140,645,000.00 

 - Heating Mantle 1 13,500,000.00 

 - Fume Hood 1 20,800,000.00 

 - Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-lain 61 888,828,150.00 

 - ALat Lab. Lingkungan Lain-lain 158 701,845,000.00 

 - UV/VIS Spectrophotometer 1 70,950,000.00 

Jumlah 899 5,428,823,490.00 
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2.4 Kinerja Pelayanan BPLH 

 

Realisasi keuangan dan capaian kinerja tahun 2015 terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.6 Rencana dan Realisasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung  
BPLH Tahun 2015 

 

No Uraian 
Belanja  Tidak Langsung Belanja Langsung 

Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % 

1. 
Belanja Tidak 

Langsung 
5.061.928.739      

 Belanja Pegawai 5.061.928.739 4.757.915.998 93,99%    

        

2. Belanja Langsung :    8.307.218.300 7.359.454.061  

 Belanja Pegawai    271.940.000 262.940.000  

 Belanja Barang/jasa    6.308.269.000 6.008.921.691  

 Belanja Modal    1.727.009.300 1.007.592.370  

        

 Jumlah    8.307.218.300 7.359.454.061 88,59% 

 

Dari target belanja BPLH Kabupaten Bandung Tahun 2015 sebesar tercapai sebesar (90.59%) 

dengan sisa Rp.1.252.226.980 Anggaran tidak terserap seluruhnya diakibatkan hal-hal 

sebagai berikut : 

 Adanya sisa pembayaran Gaji 

 Adanya efisiensi beberapa kegiatan  dan sisa lelang tanpa mengurangi volume fisik yang 

telah direncanakan. 

 Adanya belanja modal yang tidak direalisasikan sebesar Rp.705.000.000 

Adapun Rincian Belanja dan Realisasi berdasarkan Jenis Kegiatan yang dilaksanakan Badan 

Pengendalian Lingkungan Hidup pada Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum pada 

Tabel berikut. 

Tabel 2.7  Rincian Rencana dan Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan Tahun Anggaran 2015 

No 
 

Uraian 
Program/Kegiatan 

Anggaran 
Dalam DPA 

(Rp) 

Realisasi 
Keuangan 

(Rp) 

 
(%) 

Target Output Realisasi 
Capaian 

(%) 

Satuan    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. 
 
 

Prog.Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
 

25.000.000,00 22.500.000,00 90,00 1 Paket 

Tercapainya 
Peningkatan 
Partisipasi Masy. Dlm 
Pembangunan 
Lingkungan Hidup 

Terpenuhinya 
Peningkatan partisipasi 
masy.dlm pembangunan 
lingkungan hidup. 

100,00 
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1 

Pengembangan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
perumusan program 
dan kebijakan 
layanan publik 

 
25.000.000,00 

 
22.500.000,00 

 
90,00 

 
1Paket 

Tercapainya 
Peningkatan 
Partisipasi Masy. Dlm 
Pembangunan 
Lingkungan Hidup 

Terpenuhinya 
Peningkatan partisipasi 
masy.dlm pembangunan 
lingkungan hidup. 

 
100,00 

II. 
 
 

Prog.PelayananAd
minis-trasi 
Perkantoran 
 

883.754.800,00 804.736.849,00 91.06 12 Paket 

Terpenuhinya 
Pelayanan 
Adm.Perkantoran 12 
bln 

Terpenuhinya 
Pelayanan 
Adm.Perkantoran 
 

97,28 

 
1 

 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi Sumber 
daya Air 

 
34.500.000,00 

 
23.884.895,00 

 
69,23 

 
1Paket 

 
Terpenuhinya biaya 
pemakaian 
telepon,sarana  air 
dan Internet 

 
Terpenuhinya kebutuhan 
pemakaian telepon, air 
bersih dan internet 

 
100,00 

 
2. 

 
Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor 

 
31.000.000,00 

 
30.827.740,00 

 
99,44 

 
1Paket 

Tersedianya alat 
kebersihan dan bahan 
pembersih  selama 1 
tahun 

 
Terciptanya kebersihan 
ruangan dan halaman 
gedung kantor 

 
100,00 

 

 
3 

 
Penyediaan Jasa 
Perbaikan Peralatan 
Kerja 

 
30.000.000,00 

 
30.000.000,00 

 
100,00 

 
1 Paket 

Terpenuhinya 
perbaikan dan 
pemeliharaan 
peralatan  kantor 

Meningkatnya 
pelayanan aparatur dan  
kinerja dinas 

 
 

100,00 
 

 
4. 

 
Penyediaan Alat 
Tulis Kantor 

 
84.320.000,00 

 
83.960.000,00 

 
99,57 

 
1Paket 

Terpenuhinya 
kebutuhan alat tulis 
kantor untuk 
mendukung kinerja. 

Lancarnya pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

 
100,00 

 
5 

 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

 
71.562.500,00 

 
69.287.500,00 

 
96,82 

 
1Paket 

Terpenuhinya barang 
cetakan dan 
penggandaan untuk 
mendukung kegiatan 
kantor. 

Terwujudnya pelayanan 
administrasi perkantoran 
dan pelayanan aparatur. 

 
100,00 

 
6. 

 
Penyediaan 
Komponen 
Instalasi Listrik 

 
5.850.000,00 

 
5.850,000,00 

 
100,00 

 
1Paket 

Tersedianya alat-alat 
listrik dan elektronik 
selama 1 tahun 

Meningkatnya kinerja 
dan pelayanan aparatur 

 
100,00 

 
7. 

 
Penyediaan 
Peralatan 
Dan Perlengkapan 
Kantor 

 
297.662.300,00 

 
290.157.000,00 

 
97,48 

 
1Paket 

Terpenuhinya 
kebutuhan sarana dan 
prasarana perkantoran 
. 

 
Meningkatnya pelayanan 
aparatur dan kinerja Dinas 
 
 

 
100,00 
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8. 

 
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Peundang-
undangan 

 
10.800.000,00 

 
6.695,000,00 

 
61,99 

 
1 Paket 

Terpenuhinya 
penyediaan media 
informasi 

Terpenuhinya kebutuhan 
sarana utk menambah 
pengetahuan dan 
wawasan 

 
 

100,00 
 

 
9. 

 
Penyediaan 
Makanan 
Dan Minuman 

 
8.360.000,00 

 
4.730,000,00 

 
56,58 

 
1Paket 

Tersedianya makan dan 
minuman  untuk 
pegawai jamuan tamu 
dan rapat-rapat 

Terpenuhinya tambahan 
kesejahteraan karyawan 
dan terpenuhinya jamuan 
rapat dan tamu 

 
100,00 

 

 
10. 

 
Rapat-Rapat 
Koordin.Konsultasi   
ke Luar Daerah 

 
190.000.000,00 

 
164.069.213,00 

 
86,35 

 
1Paket 

Terpenuhinya  
koordinasi dan  
konsultasi kedinasan 
keluar daerah 

Terwujudnya koordinasi, 
konsultansi yang baik  
dengan instansi  diluar 
kab.Bandung 

 
100,00 

 
11. 

 
Rapat-Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam 
Daerah 
 

 
65.000.000,00 

 
43.775.000,00 

 
67,35 

 
1Paket 

Terpenuhinya  kordinasi 
dan konsultasi dalam 
daerah untuk 
menunjang 
pelaksanaan tugas. 

 
Tercapainya kelancaran 
tugas dinas dalam rangka 
sinergitas tugas dan 
kewenangan 

 
67,35 

 
12. 

 
Penunjang perayaan 
Hari-hari Bersejarah 
 

 
54.700.000,00 

 
51.500.000,00 

 
94,15 

 
1Paket 

Terpenuhinya  kordinasi 
dan konsultasi dalam 
daerah untuk 
menunjang 
pelaksanaan tugas. 

Tercapainya kelancaran 
tugas dinas dalam rangka 
sinergitas tugas dan 
kewenangan 

 
100,00 

 
III 

 
Prog.Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

 
717.360.000,00 

 
658.899.611,00 

 
91,85 

 
2paket 

Terpenuhinya sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Terwujudnya 
peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur 

 
100,00 

 
1. 

 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 
 

 
590.000.000,00 

 
581.711.000,00 

 
97,96 

 
1Paket 

 
Terpenuhinya 
pelaksanaan perbaikan 
gedung kantor. 
 

Terwujudnya kelancaran 
pelayanan aparatur dan 
kinerja dinas 

 
100,00 

 

 
2. 

 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Kendaraan Dinas 
Operasional 

127.360.000,00 77.188.611,00 60,61 1Paket 

Tersedianya kendaraan 
dinas operasional yang 
memadai dalam 
mendukung kegiatan 

Meningkatnya  kelancaran 
pelayanan aparatur dan 
kenerja dinas 

100,00 

 
IV 

 
Prog.Peningkatan 
Pengembangan 
Sisitem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Kuangan 

 
53.700.000,00 

 
48.660.000,00 

 
90,61 

 
3 Paket 

Terpenuhinya 
Laporan Kinerja dan 
Keuangan  Badan 

Terpenuhinya Laporan 
Kinerja  Badan 

 
100,00 

 
1. 

 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 

 
25.000.000,00 

 
21.500,000,00 

 
86,00 

 
1 Paket 

 
Terpenuhinya 
kelancaran dalam 
penyusunan lapoarn 
Kinerja 
 

 
Terwujudnya  buku  
laporan bulanan, 
triwulanan tahunan dan 
Lakip, serta Renstra dan 
Renja. Dan terciptanya 
kelancaran pelayanan 
aparatur dan kinerja 
dinas 

 
100,00 
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2. 

 
Penyusunan 
Pelaporan Keuangan 
Semesteran 

 
21.500.000,00 

 
19.960.000,00 

 
92,84 

 
1 Paket 

 
Terpenuhinya 
kelancaran dalam 
penyusunan laporan 
Keungan 
 

Terwujudnya buku 
laporan dan 
pertanggungjawabasn 
keuangan dinas . 

 
100,00 

 
3. 

 
Penyusunan 
Rencana dan 
Penganggaran 
kegiatan 

 
7.200.000,00 

 
7.200.000,00 

 
100,00 

 
1 Paket 

 
Terpenuhinya 
kelancaran 
operasional SIMDA 

 
Terwujudnya 
penyususunan RKA, 
DPA, dan laporan  
pertanggungjawan 
keuangan dan kinerja 
dinas. 

 
100,00 

V 

Prog.Pengendalian 
Pencemaran Dan 
Perusakan 
Lingkaungan Hidup 

2.930.000.000,00 2,162.360.544,00 73,80 7Paket 

Meningkatnya 
Kesadaran Masyarkat, 
Stakeholder, 
Pemerintah dan 
Masyarakat dalam 
Pengedalian LH 

Terlaksananya Peningkat 
Kesadaran Masyarakat, 
Stakeholder, Pemerintah 
dan Masyarakat dalam 
Pengedalian LH 

92,40 

 
1. 

 
Koordinasi Penilaian 
Kota Sehat/Adipura 
 

500.000.000,00 488.426.344,00 97,69 1 Paket 

 
Terselenggaranya 
koordinasi antara 
pemangku kepentingan 
, Sosialisasi/pelatihan 
dalam rangka 
prog.Adipura 

 
Terbentuknya kader 
lingkungan hidup dan 
Terlaksananya pelatihan 
pengelolaan lingkungan  
dan pembinaan kader 
lingkungan 

100,00 

 
2. 

 
Pemantauan 
Kualitas 
Lingkungan 

 
1.325.000.000,00 

 
598.837.400,00 

 
45,20 

 
1 Paket 

 
Terpantaunya,  200 
Imdustri, 2 TPA, 14 
RS/PKM, 10 
RPH/Peternakan,12 
Agroindstri,7 
Hotel/RM, 2 
Lap.Golf,4 IPAL/IPLT, 3 
Lab.,3 SPBE, 3 
Pengelola limbah 
B3,100% Capaian  
Penataan Usaha 
/Keg.SPM,75 lokasi 
Pemantauan Kualitas 
Air Sungai dan 10 
Lokasi Pemantauan 
Kualitas Udara 
Ambien, 1 dok.Review 
FS IPAL Rancaekek dan 
1 Dok.Taksiran Harga 
Tanah, 1 bid.tanah utk 
IPAL terpadu 

 
Tersusunnya rekomendasi 
kebijakan pengendalian 
pencemaran  lingkungan 
hidup 

 
46,80 

 
3. 

 
Pengawasan 
Pelaksanaan Ke- 
Bijakan Bidang LH 

 
250.000.000,00 

 
245.597.600,00 

 
98,24 

 
1 Paket 

Data penaatan 22 
usaha dan/atau 
kegiatan,  data 
penanganan dan data 
sosialisasi terhadap 80 
orang peserta 

Tersedianya data 
penaatan pengelolaan LH 
oleh usaha/kegiatan dan 
tersedianya data 
penanganan pengaduan 

 
100,00 

 
4. 

 
Pengembangan 
Produksi Ramah 
Lingkungan 

 
75.000.000,00 

 
74.713.000,00 

 
99,62 

 
1 Paket 

 
120 Org pelaksana 
kegiatan , Peraturan 
Sistem Manajemen 
Lingkungan dan 
Produksi Bersih 

 
Tersedianya referensi 
untuk penerpan 
produksi bersih pada 
industri tekstil di 
Kabupaten Bandung 

 
100,00 

 
5. 

 
Penyusunan 
Kebijakan 
Pengendalian 
Pencemaran dan 
Perusakan  
Lingkungan 
Hidup 

 
500.000.000,00 

 
477.694.200,00 

 
95,54 

 
1 Paket 

 
1 paket Naskah 
Akademik & Raperda 
Pengendalian 
Pencemaran 
Lingkungan , 1 paket 
Dokumen  Refiew FS 
IPAL Majalaya.. 

 
Tersedianya bahan 
Kebijakan Pengendalian 
Pencemaran Air serta 
Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 

 
100,00 
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6. 

 
Peningkatan Peran 
Serta Masyarakat 
.Dalam Pengendalian 
Lingkungan Hidup 
 

 
200.000.000,00 

 
197.277.000,00 

 
98,61 

 
1 Paket 

5 kali pembinaan 
/sosialisasi terhadap , 
50 sekolah baru dan 
25 sekolah Adiwiyata 
Propinsi untuk 
diajukan menjadi 
Sekolah Adiwiyata 
Nasional Tahun 2015 
dan Penilaian 
terhadap 18 sekolah 
calon Adiwiyata 
Kabupaten Bandung 

Tercapainya 
peningkatan 
pengetahuan/pemaham
an dan kepedulian 
warga sekolah terhadap 
sekolah peduli dan 
Berbudaya 
Lingkungan 

 
100,00 

 
7. 

 
Monitoring, evaluasi 
dan pelaporan 
 

 
80.000.000,00 

 
79,865,000,00 

 
99,83 

 
1 Paket 

Tercapainya 
pemantauan kegiatan 
yang wajib amdal dan 
UKL-UPL (PLTP, Galian 
C, 
Perumahan,SPBU,SPB
E, Perdagangan dan 
Jasa  pada 12 
Kecamatan 

 
Meningkatnya 
pemahaman 
pengelolaan lingkungan 
pada usaha/kegiatan 
yang telah menyusun 
dokumen lingkungan  di 
Kab,Bandung 

 
100,00 

 
VI. 

 
Prog.Perlindungan 
dan Konservasi 
Sumber  Daya Alam 

 
800.050.000,00 

 
789.297.259,00 

 
98,66 

 
3 Paket 

 
Tercapainya Target 
informasi status 
kerusakan lahan 
dan/atau tanah dan 
peningkatan peran 
serta masyarakat 
terhadap upaya 
konservasi 

 
Menngkatnya kepedulian 
masyarakat terhadap 
konservasi Sumber Daya 
Alam 

 
100,00 

 
1. 

 
Pengendalian 
Kerusakan Hutan 
dan Lahan 

 
245.050.000,00 

 
239.365.460,00 

 
97,68 

 
1 Paket 

 
1 set peraturan yang 
berkaitan dengan 
pengelolaan lingkungan 
hidup, 1 set software 
dan hardware 
 

 
Tersedianya referensi 
kerusakan tanah untuk 
biomassa , utupan 
Vegetasi dan calon lokasi 
kehati Kab,Bandung. 

 
100,00 

 
2. 

 
Peningkatan 
Konservasi Daerah 
Tangkapan Air dan 
Sumber-Sumber Air 
 

 
150.000.000,00 

 
.145.228.000,00 

 
96,82 

 
1 Paket 

 
Terselenggaranya 7 
kali sosialisasi 
/koordinasi dan 2 
kegiatan pembersihan 
sungai 
 

 
Tercapainya 
peningkatan 
pengetahuan 
/pemahaman dan 
kepedulian masyarakat 
terhadap upaya 
konservasi sumber daya 
air. 
 

 
100,00 

 
3. 

 
Peningkatan Peran 
Serta Masyarkat 
Dalam Perlindungan 
dan Konservasi SDA 
 

 
405.000.000,00 

 
404.703.799,00 

 
99,93 

 
1 Paket 

Terselenggaranya 10 
kali kegiatan , 900 
orang, diantaranya 
Anggota Saka 
Kalpataru, Masyarakat 
Pengegerak 
Lingkungan Hidup dan 
LSM Lingkungan 

Tercapainya 
peningkatan 
pengetahuan 
/pemahaman dan 
kepedulian masyarakat 
terhadap upaya 
konservasi sumber daya 
alam. 

 
100,00 

VII 

Prog.Peningkatan 
Kualitas dan Akses 
Informasi Sumber 
Daya Alam dan LH 

300.000.000,00 298.009.000,00 99,34 1 Paket 

Peningkatan kualitas  
dan akses informasi 
sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup 

Terwujudnya  
Peningkatan kualitas  
dan akses informasi 
sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup 

 
100,00 
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1. 

 
Pengembangan 
Data dan Informasi 
Lingkungan 

 
300.000.000,00 

 
298.009.000,00 

 
99,34 

 
1 Paket 

 
Tersedianya1 buku 
SLHD , 1 paket SIL dan 
1 paket 

 
Tersedianya buku SLHD 
Kab.Bandung Th 2014 yg 
berisi data , informasi 
dan dokumentasi kondisi 
/status lingkungan untuk 
seluruh pemangku 
kepentingan di 
Kab.Bandung  
tersedianya SIL Th 20.14 
 

 
100,00 

VIII 
Prog.Peningkatan 
Pengendalian Polusi 

2.597.353.500.000,00 2574.990.798,00 99,14 6 Paket 
Meningktnya 
Pengendalian Polusi 
Udara 

Terwujudnya 
Peningkatan 
Pengendalian Polusi 
Udara 

100,00 

 
1 

 
Pengujian Emisi / 
Polusi Udara Akibat 
Aktivitas Industri 
 

 
450.000.000,00 

 
448.126.510,00 

 
99,58 

 
1 Paket 

Terukurnya 20 lokasi 
udara ambien,5 udara 
Emisi dan kegiatan 
operasional  
pengambilan sampel & 
pengujian  kualitas 
udara 

Tersedianya data kualitas 
udara sebagai bahan 
penentu kebijakan 

 
100,00 

 
2 

 
Pengujian Kadar 
Polusi Limbah Padat 
dan Limbah Cair 
 
 

 
600.000.000,00 

 
596.811.560,00 

 
99,47 

 
1 Paket 

Terlakasananya 
pengujian 600 sampel 
limbah kualitas air dan 
operasional kegiatan 
pengambilan  sampel & 
pengujian kualitas air 

Tersedianya data 
kualitas air sebagai 
bahan penentu 
kebijakan  pengendalian 
polusi limbah padat dan 
limbah cair 

 
100,00 

 
3. 

 
Pembangunan 
tempat 
pembuangan benda 
padat/cair yang 
menimbulkan polusi 
 

 
707.353.500,00 

 
697.362.900,00 

 
98,59 

 
1 Paket 

 
Tersedianya 1 unit 
IPAL Komunal, 1 kali 
sosialisasi dan 
lokakarya  serta 1 unit 
Model Pengolahan 
kualitas air sungai 

 
Tercapainya 
Peningkatan kualitas air 
anak-anak sungai 
citarum 

 
100,00 

 
4. 

 
Penyuluhan dan 
Pengendalian Polusi 
dan Pencemaran 
 

 
250.000.000,00 

 
248.979.000,00 

 
99,59 

 
1 Paket 

 
Terselenggaranya 
berbagai 
sosialisasi/penyuluhan  
pengendalian 4 kali 

 
Meningkatnya 
pengetahuan dan 
kesadaran seluruh 
pemangku kepentingan 
mengenai pengendalian 
pencemaran lingkungan 

 
100,00 

 
5. 

 
Pengembangan 
Sarana dan 
Prasarana 
Laboratorium 
Lingkungan 
 

 
390.000.000,00 

 
384.251.328,00 

 
98,53 

 
1 Paket 

 
Tersedianya Sarana & 
Prasarana  dan 
Peningkatan 
Kompetensi SDM 
Lab.untuk 
pengembangan 
kapasitas 
Laboratorium. 
 

Tercapainya 
Peningkatan saeana 
prasarana laboratorium 
dan kompetensi SDM 
Laboratorium 
 

 
100,00 

 
6. 

 
Pembentukan unit 
khusus Penanganan 
Pengeduan 
Masyarakat terkait 
masalah lingkungan 
 

 
200.000.000,00 

 
199.459.500,00 

 
99,73 

 
1 Paket 

Tersedianya  Pos  
pengaduan 
masyarakat terkait 
masalah lingkungan 
hidup 

Meningkatnya 
pelayanan pengaduan 
masyarakat terkait 
masalah lingkungan 

 
 

100,00 

  
JUMLAH 

 

 
8.307.218.300,00 

 
7.359.454.061,00 

 
88,59 

 
35 Paket 

   
98,71 
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BAB III 
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS  

 
3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH 

Isu strstegis lingkungan hidup yang terus berkembang dan perlu solusi dan 

komitmen yaitu berkaitan dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap 

lingkungan Kabupaten Bandung adalah pencemaran lingkungan dan kerusakan 

lingkungan. Isu tersebut didasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung terkait 

dengan lingkungan hidup.   

Isu tersebut meliputi pencemaran air di badan sungai, pencemaran tanah akibat 

limbah industri, pencemaran akibat limbah peternakan, pencemaram udara, rendahnya 

pelayanan persampahan.  Selanjutnya isu penting yang terus berkembang berdasarkan 

hasil kajian Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2015 dan Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung (IKPLHD) tahun 2016, bahwa 

secara realita  sungai Citarum sebagai sungai lintas wilayah administratif memiliki kondisi 

yang sangat memprihatinkan, isu penurunan kualitas air Sungai Citarum /anak Sungai 

Citarum masih menjadi isu lingkungan selain itu juga isu konservasi air dan isu 

pengelolaan sampah berbasis masyarakat masih menjadi isu yang aktual.  

Berbagai kegiatan penduduk masih sangat mengandalkan keberadaan sungai 

Citarum. Namun berbagai kegiatan penduduk pun menjadi penyebab tercemarnya Sungai 

Citarum. Berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran Sungai Citarum 

telah dilakukan, namun sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang 

menggembirakan. Isu Penurunan Kualitas Air Sungai Citarum dapat digambarkan dalam 

diagram PSR sebagai berikut. 
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Gambar 3.1. Analisis PSR (Pressure/Tekanan-State/Status-Response) Isu Penurunan Kualitas Air 
Permukaan (sungai) di Kabupaten Bandung 

 

Berdasarkan analisis terhadap kualitas air Anak Sungai Citarum tahun 2015, dari 75 

titik pemantauan, terdapat 72 titik pantau tidak memenuhi baku mutu untuk parameter 

BOD ,59 titik pantau untuk COD dan 75 titik pantau untuk fecal coliform. Pada tahun 

2014, jumlah titik pantau yang tidak memenuhi Baku Mutu Air Kelas 2 meningkat tajam 

dibandingkan tahun 2013, dan kondisi tahun 2015 tidak ada perubahan secara signifikan 

dibandingkan tahun 2014.  

Kemudian Permasalahan pembangunan dalam sektor lingkungan hidup di 

Kabupaten Bandung dapat diklasifikasikan kedalam permasalahan akibat limbah cair, 

limbah padat dan polusi udara. Secara rinci, permasalahan pembangunan dalam sektor 

lingkungan hidup tersebut dijabarkan sebagai berikut. 
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A. Limbah Cair 

   Dalam sektor peraturan, belum optimalnya efektifitas penerapan peraturan daerah 

mengakibatkan belum optimalnya pula pengelolaan air limbah domestik di 

Kabupaten Bandung 

   Dalam sektor layanan pengelolaan, kurangnya ketersediaan infrastruktur 

pendukung pengelolaan air limbah domestik mengakibatkan masih rendahnya 

cakupan pelayanan air limbah domestik 

   Dalam sektor partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air 

limbah domestik yang berkelanjutan mulai dari pembuangan awal hingga 

pembuangan akhir masih tergolong rendah. Selain dari pada itu, kesadaran 

masyarakat untuk mengelola limbah domestik secara komunal juga masih 

tergolong rendah 

   Dalam sektor partisipasi sektor swasta, saat ini belum ada kerjasama secara khusus 

antara pemeritah daerah dengan dunia usaha dalam hal pengelolaan air limbah 

domestik 

   Dalam sektor komunikasi/ sosial, kegiatan komunikasi/ sosialisasi dalam 

pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung cenderung belum optimal. 

   Masih kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat dalam pengolahan limbah 

tinja. Saat ini baru dibangun IPLT komunal di beberapa daerah, seperti Majalaya 

dan Pacet. Namun proses pengolahannya juga masih belum optimal. 

   Tidak adanya IPLT/IPAL perumahan (yang seharusnya dibangun oleh developer) dan 

tidak adanya regulasi yang mengikat developer tersebut. 

   Dalam sektor limbah indsutri, isu strategis antara lain masih lemahnya pengawasan 

dam pengendalian yang dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan  limbah oleh 

industri polutif. 

 

B. Polusi Udara 

 Masih terdapat industri yang menghasilkan polusi udara 

 Belum semua kendaraan lolos uji kelayakan kendaraan bermotor 

 Pembakaran sampah masih kerap dipraktikan oleh masyarakat 
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Sedang isu lingkungan hidup berdasakan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) 

dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 

tahun 2016-2021 ada sepuluh isu lingkungan utama yaitu: 

1. Pencemaran lingkungan 

2. Kerusakan lingkungan 

3. Masalah pengelolaan sumberdaya air 

4. Masalah perumahan 

5. Masalah ketersediaan pangan 

6. Kemacetan lalu lintas 

7. Kurang berkembangnya pariwisata 

8. Masalah kesehatan masyarakat 

9. Kesenjangan pendapatan masyarakat 

10. Perubahan iklim dan kebencanaan 

Beberapa isu strategis pada badan pengendalian lingkungan hidup Kabupaten 

Bandung, dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL 3.1 
KLASIFIKASI ISU LINGKUNGAN HIDUP 

 

NO ISU LINGKUNGAN KETERANGAN ISU LINGKUNGAN 

1. Pencemaran lingkungan 1. Pencemaran air di badan air akibat limbah 

domestik, industri, peternakan, pertanian, 

rumah sakit, dll 

2. Pencemaran udara dan limbah B3 

3. Upaya Penaatan dan penegakan Hukum 

Lingkungan 

2. 

 

 

 

 

Kerusakan lingkungan 1. Penurunan Ketersediaan Sumber daya Air 

2. Meningkatnya lahan kritis 

3. Perubahan iklim 

4. Pengendalian dan pemulihan kerusakan 

lingkungan 
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3 Pelayanan persampahan 1. Peningkatan timbulan atau volume sampah 

rumah tangga dan sejenis sampah rumah 

tangga 

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan 

Persampahan 

3. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah  

 

C. Permasalahan Penanganan Sampah.  

Salah satu masalah persampahan di Kabupaten Bandung yang cukup rumit 

dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat 

pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. 

Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga 

harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan 

sampah tersebut. 

Kabupaten Bandung memiliki 1 (satu) buah TPSA yaitu TPSA Babakan yang 

terletak di Desa Babakan, Kecamatan Ciparay. Jumlah total timbunan sampah yang 

dihasilkan adalah sebanyak 6.763 m3/hari. Dari jumlah tersebut, yang 

tertangani/terangkut ke TPSA hanya sebesar 2.112 m3/hari (31,23%). Dengan 

demikian masih tersisa sampah sebanyak 68,77% yang belum terangkut/terbuang ke 

TPSA. 
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GAMBAR 3.2 

DIAGRAM PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG 

Limbah cair Limbah padat Polusi udara 

Terangkut Tidak terangkut 

Sampah 

dibuang ke 

sungai yang 

dapat 

berakibat  

banjir 

Sampah 

dibakar yang 

dapat 

berujung pada 

pencemaran 

udara 

Sumber 

Industri Kendaraan 

bermotor 

Proses 

Pengangkutan 

dari rumah ke 

TPST 

Pengangkutan 

dari TPST ke 

TPS 

Pengangkutan 

dari TPS ke 

TPA 

Pengolahan 

di TPA 

Belum optimalnya 
pengangkutan sampah 

dari rumah ke TPST 

Pengangkutan 
sampah ke TPA 

dibatasi 
maksimum 60 

rit per hari 
 

 

Tidak ada pemilahan 
sampah 

 

Tidak 
dilakukan 

pengolahan
sampah, 
semua 

langsung 
dibawa ke 

TPA 
 

 Hanya 
menerapkan 

open 
dumping 

 

 

Pengangkutan sampah 
tidak efektif 

Jenis 

Limbah 

rumah 

tangga 

Limbah 

industri 

Belum ada 

instalasi 

pengolahan 

limbah di tiap 

perumahan 

Masih 

terdapat 

industri yang 

langsung 

membuang 

limbahnya 

tanpa diolah 

terlebih 

dahulu 

Sampah 
menumpuk 

dan 
lingkungan 
di sekitar 

TPA 
tercemar 

 

 

Belum 

semua 

kendaraan 

lolos uji 

kelayakan 

kendaraan 

bermotor 

Masih ada 

industri 

yang 

menghasilk

an polusi 

udara 

Pencemaran lingkungan hidup 

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015 
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3.2 Isu-Isu Lingkungan Hidup 

Berdasarkan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilaksanakan tahun 2016 

memberikan gambaran tentang isu-isu lingkungan yang berdampak pada pencemaran 

lingkungan. Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat diperoleh 

beberapa isu strategis pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung 

yaitu sebagai berikut. 

 

1. Pencemaran Air Sungai Citarum 

Berdasarkan Metoda Storet dari pengukuran kualitas air Sungai Citarum Tahun 

2015 pada bulan Agustus, September, Oktober dan November, telah terjadi pencemaran 

pada Sungai Citarum, ditunjukkan dari nilai Status Mutu Air (SMA) semua lokasi dalam 

kondisi Cemar Berat terhadap KMA Kelas 2 PP 82/2001. Pencemaran Air Sungai Citarum 

dapat dilihat pada gambar berikut: 
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COD/tahun, 8661,02 Ton TSS/tahun dan beban pencemar lain seperti fenol,crom (VI), 

ammonia serta minyak dan lemak (Tabel SP-1) dan Gambar 1.8. Puluhan hingga ratusan 

industri kecil banyak yang tidak dikelola limbah cairnya mengingat keterbatasan dana 

yang ada. Hal ini makin memperberat sungai/badan air penerima dalam menerima beban 

pencemar. Sekitar 4706 Ton BOD/tahun beban pencemar, dibuang industri tahu ke 

lingkungan. 

 

 
Gambar 3.3 Beban Pencemar dari Limbah Cair Industri Tahun 2015 

Sumber:BPLH Kabupaten Bandung, 2015 

 

Dari 216 industri manufaktur (menengah-besar) yang terdata di tahun 2015, 47% 

industri yang taat secara teknis dalam mengelola limbah cairnya. Hal ini berpengaruh 

terhadap kualitas air limbah yang dibuang ke sungai/anak Sungai Citarum. Kegiatan 

pertanian, baik pengelolaan sawah maupun peternakan memberikan dampak samping 

berupa limbah cair yang turut masuk ke badan air penerima, menambah beban 

pencemar yang sudah sedemikian besar. Diperkirakan selama tahun 2015, dari kegiatan 

pertanian sawah menimbulkan beban pencemar sebesar 18,133 Ton BOD/tahun, 1,612 

Ton Total N/tahun, 0,806 Ton Total P/tahun, 0,011 Ton TSS/tahun dan 12,895 m3 

pestisida/tahun. Sementara itu dari kegiatan peternakan hewan ternak (sapi, kambing dll) 

berpotensi menimbulkan beban pencemar 197.016,014 Ton BOD/tahun, sedangkan dari 

unggas 11.082,52 Ton BOD/tahun. 

Di hutan KPH Bandung Selatan, Laju Erosi lahan hutan sudah mencapai nilai 11 

Ton/Ha/Tahun (di SPL 3 BKPH Ciparay, RPH Pacet, Tabel SD-6B) dan di statiun pantau yang 

aktif laju erosi lahan hutan menunjukkan nilai jauh lebih besar daripada kondisi tahun 
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2014 (yang nilai laju erosinya kurang dari 1 Ton/Ha/tahun). Bisa diperkirakan, di luar 

kawasan hutan kemungkinan akan memiliki laju erosi Pemerintah Kabupaten Bandung 

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten 

Bandung 2015 1-11 lahan yang lebih besar mengingat lahan bervegetasi yang dapat 

mencengkeram air hujan lebih sedikit daripada di hutan. Berdasarkan hasil pemantauan 

Perhutani KPH Bandung selatan, sepanjang tahun 2015 terdapat 2 dari 4 lokasi Stasiun 

Pemantauan Lingkungan (SPL 3 dan 4) di ruas Sungai Citarum yang memiliki angka 

sedimentasi sangat besar (1,37-66,59 Ton/Ha/Tahun) sehingga pada lokasi pantau dan 

sekitarnya memiliki kategori jelek dan sedang.  

Antara lain karena Sungai Citarum dan anak-anak sungainya tidak mampu 

menampung limpasan air hujan, telah menyebabkan 10 kejadian banjir yang terjadi di 6 

kecamatan selama 3 bulan pertama tahun 2015 hingga tanggal 1 Aprl. Banjir tersebut 

telah menyebabkan3861 jiwa dan 2 KK menderita, 316 orang mengungsi, 5876 rumah 

terancam, 25 tempat ibadah, 1 fasum/fasos, dan menggenangi 4 Ha daratan dan 61 Ha 

sawah. Salah satu penyebabnya adalah hujan yang mengguyur secara terus-menerus, 

sedangkan kapasitas badan air penerima semakin kecil karena dangkal oleh sedimentasi 

dan sampah. Kejadian longsor yang mengiringi hujan pun kerap terjadi di Kabupaten 

Bandung. 

 

 
 

Gambar 3.4. Kejadian Banjir Rancaekek Tahun 2015 
Sumber: elshinta.com, 2015 

 
Selama 3 bulan pertama 1 januari hingga 1 April 2015 terdapat 9 kejadian longsor 

yang sebagian besar diawali kejadian hujan yang deras. Longsor tersebut menimpa 19 

jiwa dan 1 KK, 3 rumah rusak berat, 5 rumah rusak sedang, 16 rumah terancam serta 

beberapa ruas jalan tertimbun longsor. 
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2. Kualitas Anak Sungai Citarum 

BPLH Kabupaten Bandung pada tahun 2009 telah melakukan kajian Sumber 

Pencemar dan Daya Dukung Sungai Citarum yang menghasilkan kesimpulan, bahwa daya 

tampung beban pencemaran pada anak-anak Sungai Citarum di wilayah Kabupaten 

Bandung sudah terlampaui, sehingga secara keseluruhan diperlukan penurunan beban 

pencemaran (dengan menggunakan parameter BOD) berturut-turut dari sumber 

penduduk 86%, industri 95%, peternakan. Setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten 

Bandung melalui BPLH melakukan pemantauan kualitas air sungai dan situ sebagai bagian 

dari program pengendalian pencemaran air dan pemantauan kualitas air. Pada tahun 

2015 ini pun, Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan inventarisasi sungai dan 

pemantauan kualitas air sungai dan situ yang menjadi prioritas, antara lain terhadap 

anak-anak Sungai Citarum dan Situ Cisanti. Lokasi yang menjadi titik sampling 

pemantauan kualitas air sungai berjumlah 75 buah. 

Berdasarkan hasil pemantuan terhadap 75 anak sungai di Kabupaten Bandung 

yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret, Juni, November, atau April, 

Juli, November tahun 2015 diketahui bahwa kondisi aanak sungai tersebut telah tercemar. 

Hal ini dapat dilihat dari parameter-parameter baik fisika, kimia maupun mikrobiologi 

yang tidak memenuhi baku mutu air permukaan kelas satu maupun kelas 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air. Disamping keempat parameter kunci yaitu DO, BOD, COD dan 

Pemerintah Kabupaten Bandung Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 

Berdasarkan jumlah parameter, maka jumlah parameter yang tidak memenuhi 

Baku Mutu Air pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Pada 

tahun 2015 terdapat 16 parameter yang melebihi Baku Mutu Air, sedangkan pada tahun 

2014 sebanyak 14 parameter serta tahun 2013 sebanyak 13 paremter yang melebihi Baku 

Mutu Air.  

Berdasarkan Tabel SD-14 Buku Data, lokasi dengan konsentrasi DO tinggi dan 

menunjukkan kondisi air masih segar antara lain adalah, S Cibangkok, Ciburial, 

Cicangkorah, Cidurian Hilir, Cigeureuh, Ciherang Hulu, Cikapundung Cigede, Cikaro, 

Cikeruh Hilir, Cilebak, Cimareme,Cipamokolan Hilir, Ciranjang, Cisangkuy Hulu 

Sukamenak, Cisangkuy Setelah Cileunca, Cisarua, Citarik Hulu Sebelum Cimande, Citiis, 

Ciwidey Hilir, Ciwidey Leuwikuray, Cisanti dan Citarik Hilir. Nilai DO paling tinggi terdapat 
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di lokasi pantau Ciherang Hulu dengan rata-rata DO 7,8, sedangkan nilai rata-rata DO 

paling kecil yaitu 0,2 terdapat di Cimahi Hilir. Seperti diilustrasikan pada Gambar 2.25 di 

bawah, maka konsentrasi DO yang memiliki nilai di atas 4 terdapat di 43 lokasi dan 32 

lokasi dengan konsentrasi DO kurang dari 4. Bila dibandingkandengan hasil pemantauan 

tahun 2013 dan 2014 seperti pada Gambar 2.26 dimana jumlah lokasi dengan nilai DO 

krang dari 4 masing-masing 26 uah dan 40 buah, maka kondisi kualitas DO pada 

pemantauan 2015 lebih baik daripada tahun 2014 namun masih lebih buruk 

dibandingkan tahun 2013. 

 

3. Pencemaran Tanah akibat Limbah Industri 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5 Kerusakan Tanaman Padi Sawah  
akibat Limbah Industri Tekstil di Desa Jelegong,  
Kec. Rancaekek, Kab. Bandung (Foto: Undang Kurnia 2002) 

 

4. Pencemaran Air Dampak Limbah Peternakan 

Kegiatan peternakan berpotensi memberikan beban pencemar ke lingkungan 

perairan yang berasal dari air limbahnya yang meliputi kotoran hewan, sisa pakan, 

pencucian kandang. Beban pencemar peternakan yang terdiri dari BOD, COD, Total-N dan 

Total-P setiap kecamatan di Kabupaten Bandung. 

 

Sumber air sawah di Rancaekek 

berasal dari Sungai Cikijing yang 

tercemar limbah salah satu 

industri tekstil, terbukti dari 

kandungan Na dalam air limbah 

yang siap dibuang ke sungai 

sangat tinggi, yaitu sekitar 560 

ppm.  
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Tabel 3.2 
Perkiraan Beban Pencemar BOD Peternakan  

per Kecamatan di Kab. Bandung Th. 2015 
 

No Kecamatan Beban BOD (Ton/Tahun) 
Sapi  Kerbau Kuda Kambing Domba 

1 Soreang 16,352 21,958 12607,100 76,446 807,657 
2 Katapang 202,064 6,307 9234,500 103,266 661,993 
3 Kutawaringin 77,789 20,323 240,900 68,416 953,643 
4 Ciwidey 156,512 59,101 0,000 256,478 750,323 
5 Pasirjambu 1472,848 42,515 2489,300 35,493 159,636 
6 Rancabali 359,510 14,016 0,000 89,695 275,911 
7 Banjaran 74,986 24,061 9073,900 15,659 577,036 
8 Pameungpeuk 0,000 7,942 2569,600 0,000 233,352 
9 Arjasari 419,078 8,410 0,000 354,203 1253,724 

10 Cangkuang 59,802 38,778 48340,600 102,704 353,320 
11 Cimaung 2,803 3,037 0,000 1,445 120,691 
12 Pengalengan 3463,587 3,971 401,500 9,154 202,035 
13 Baleendah 93,674 9,578 2007,500 10,038 308,191 
14 Dayeuhkolot 26,163 4,672 1846,900 0,000 334,610 
15 Bojongsoang 84,797 23,126 1204,500 5,862 373,556 
16 Majalaya 18,454 47,654 19753,800 50,750 376,768 
17 Ciparay 0,467 5,606 1124,200 0,000 871,657 
18 Solokanjeruk 24,294 20,323 4255,900 4,497 306,746 
19 Pacet 62,605 61,203 3372,600 4,738 1249,227 
20 Kertasari 1204,909 0,000 0,000 16,702 430,488 
21 Paseh 25,930 149,037 16461,500 549,011 1022,540 
22 Ibun 74,986 67,978 2087,800 105,032 4732,721 
23 Cileunyi 218,416 8,877 562,100 3,533 321,923 
24 Rancaekek 52,794 56,064 4015,000 79,658 856,801 
25 Cicalengka 72,883 27,565 2007,500 15,899 334,851 
26 Nagreg 65,642 15,184 562,100 60,225 378,615 
27 Cikancung 4308,752 78,490 5139,200 49,947 764,777 
28 Margahayu 0,000 0,000 7066,400 0,000 49,144 
29 Margaasih 23,827 0,934 883,300 0,000 228,213 
30 Cilengkrang 816,198 11,914 1525,700 38,062 309,235 
31 Cimenyan 1030,410 2,803 160,600 5,862 957,899 

Jumlah 14510,531 841,427 158994,000 2112,773 20557,282 
Sumber : Laporan SLHD Kabupaten Bandung Tahun 2015 
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5. Pencemaran Udara 

a. Sumber Tetap  

1. Industri pengolahan  

2. Konsumsi bahan bakar dari industri dan rumah tangga (tergantung jenis 

bahan bakar) 

b. Sumber Tetap Spesifik 

Pembakaran sampah/ timbunan sampah di TPAS yang terbakar.  

 
Tabel 3.3 

Hasil Pengukuran Kualitas Udara Tahun 2015 
 

No Lokasi 
Lama 

Pengukuran 

Parameter Kualitas Udara(µg/Nm
3
) 

SO
2
 NO

2
 O

3
 PM10 TSP 

  1.Zona Industri Cisirung              

1 Insite PT. Ceres 1 jam 1 17 10     

24 jam         164 

2 DW1 SMA Sandhy Putra, Jl.Radio-

Palasari,Down Wind 

1 jam 1 14 35     

24 jam         180 

3 DW2 Cluster Industri Cisirung, 

Ds/Kel. Sukapura, Kec.Dayeuhkolot 

1 jam 1 28 17     

24 jam         174 

4 DW 3 Industri Dayeuhkolot, Ds/Kel. 

Cangkuang Kulon, Kec.Dayeuhkolot 

1 jam 1 13 49     

24 jam       151 416 

5 DW 4 Industri Dayeuhkolot, Ds/Kel. 

Cangkuang Kulon,Kec.Dayeuhkolot 

1 jam 1 28 13     

24 jam       135 317 

  2.Zona Background / Latar             

6 Halaman Parkir Situ Cisanti, 

Kec.Kertasari, Ds/Kel. Cibeureum 

Kec. Kertasari 

1 jam 8 15 25     

24 jam         73 

  3.Zona Jalan Raya             

7 Halaman Masjid Al-Fathu, 

Ds/Kel.Soreang, Kec.Soreang 

1 jam 19 13 60     

24 jam         2016 

  4.Zona Industri Majalaya             

8 Site Majalaya Jl.Raya Laswi No.80 

Ds/Kel.Majalaya Kec.Majalaya 

1 jam 1 44,25 33,5     

24 jam         104 

9 Jl.Raya Rancaekek, Ds/Kel. 

Rancaekek Kulon, Kec. Rancaekek 

1 jam 1 21 19     

24 jam         106 

  5.TPSA Babakan             

10 Insite TPSA Babakan 1 jam 1 16,25 24,33     

24 jam       72 244 
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11 DW TPSA Babakan, DS/Kel. Babakan 

Kec.Ciparay 

1 jam 1 6,5 9     

24 jam       2 6 

  Baku Mutu Udara PP 41/1999 24 jam  365 150 235 - 230 

Keterangan :DW=Down  Wind, Sumber : Laporan SLHD Kabupaten Bandung Tahun 2015 

 

Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

• Konsentrasi SO
2
, hampir semua lokasi bernilai 1 µg/m

3
.  

Konsentrasi tertinggi bernilai 19 µg/m
3 

terdapat di Halaman Masjid Al Fathu Soreang, 

namun masih memenuhi baku mutu udara ambien 365 µg/m
3
.  

• Konsentrasi NO
2
 , di semua lokasi masih memenuhi baku mutu NO

2
 150 µg/m

3
.  

Dilokasi Site Industri Majalaya Jalan Raya Laswi merupakan lokasi pantau dengan 

konsentrasi NO
2
 tertinggi, yaitu 44,25 µg/m

3
. Kondisi ini kemungkinan karena di site 

Majalaya dekat dengan sumber pencemar transportasi yang merupakan sumber NO
2
 

yang besar terutama dari hasil pembakaran bahan bakar pada suhu tinggi. 

Konsentrasi NO
2
 terendah terukur di Downwind TPSA Babakan Ds Babakan Ciparay. 

• Konsentrasi O
3
 masih memenuhi Baku Mutu udara ambien O

3
 sebesar 235 µg/m

3
. 

Konsentrasi O
3
 terbesar terdapat di lokasi Halaman Masjid Al Fathu Kel Soreang, dan 

konsentrasi terendah di Downwind TPSA Babakan. O
3
 atau Ozon merupakan 

pencemar udara yang sangat reaktif. Konsentrasi O
3
 di udara bergantung pada NO

2
 

dan HC. O
3
 terbentuk dari proses fotokimia yang sangat kompleks yang melibatkan 

NO
3
, HC dan sinar matahari. Di lapisan troposfir(atmosfir yang paling dekat dengan 

bumi), O
3
 berdampak negatif bagi manusia karena menyebabkan iritasi pada mata 

dan pernafasan dan menurunkan elastisitas karet. Tetapi keberadaan O
3
 di lapisan 

stratosfir bumi berdampak positif karena berperan sebagai perisai terhadap sinar 

ultraviolet matahari ke bumi. 

• Konsentrasi TSP tertinggi 2016 µg/m
3
, terdapat di lokasi halaman masjid Al Fathu 

Kel.Soreang. Sedangkan konsentrasi terendah sebesar 6 µg/m
3
 terpantau di 

Downwind TPSA Babakan. Terdapat 4 lokasi dengan parameter TSP melebihi baku 

mutu TSP 230 µg/m
3
. Sementara itu di zona industri di mana batubara digunakan 

secara intensif, konsentrasi TSP cukup tingg mencapai 416 µg/m
3
, terpantau di lokasi 

Downwind Zona industri Dayeuh Kolot di desa Cangkuang Kulon.  
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6. Isu Persampahan 

Limbah padat atau secara umum disebut sampah adalah buangan padat atau 

setengah padat yang timbul dari aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Sampah 

dapat dijadikan sarang lalat, dan tikus (bersama pinjalnya), yang dapat berfungsi sebagai 

media penyebaran penyakit, dapat mencemari lingkungan seperti badan air dan air tanah 

karena sampah organic akan membusuk dan mengeluarkan cairan yang disebut 

leacheate. 

Penyelenggaraan pelayanan pengelolaan persampahan merupakan kegiatan yang 

memiliki rutinitas yang sangat tinggi dan memerlukan alokasi sumberdaya yang cukup 

tinggi pula. Pelayanan pengelolaan sampah merupakan pelayanan publik yang diperlukan 

setiap hari. Kondisi bersih merupakan dambaan setiap individu di mana pun mereka 

berada. Berdasarkan Tabel SP-9 Buku Data, timbulan sampah di Kabupaten Bandung 

sebesar 7068,222 m3/hari. Angka ini diperoleh dengan asumsi timbulan sampah per 

orang per hari sebesar 2 Liter, berdasarkan Laporan Rencana Induk Persampahan di 

Kabupaten Bandung Tahun 2015-2033. Kecamatan dengan potensi timbulan sampah 

terbanyak adalah Kecamatan Baleendah, mencapai 513,140 m3/hari dan paling sedikit 

berasal dari Kecamatan Rancabali yaitu 101,342 m3/hari. 

Wilayah pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung pada tahun 

2015 dibagi ke dalam 4 WP (wilayah pelayanan) yaitu: Wilayah Pelayanan Soreang, 

Baleendah, Rancaekek dan Ciparay. Dari 31 kecamatan yang ada, terdapat 24 kecamatan 

yang sudah mendapat pelayanan pengangkutan sampah oleh UPTD Pengangkutan 

Sampah Kabupaten Bandung, antara lain Kecamatan Soreang, Katapang, Margahayu, 

Margaasih, Ciwidey dan Pasirjambu. Sampah yang berhasil terangkut kendaraan truk 

sampah sebesar 1012 m3/hari dari perkiraan timbulan per hari 5847 m3. 

Terdapat kurang lebih 608.063 jiwa yang sampahnya diangkut petugas kebersihan 

menuju TPPAS. Sehingga persentase pengangkutan sampah oleh Dispertasih baru 

mencapai 18% untuk seluruh kecamatan. Sedangkan bila mengacu pada wilayah 

pelayanan, maka persentase pelayanan pengangkutan sampah baru mencapai 21%. 

Pelayanan ini masih belum optimal mengingat belum semua kecamatan terlayani dan 

dalam satu kecamatan belum semua warga terlayani dan masih ada beberapa lokasi yang 

mendapat pelayanan pengangkutan sampah 1 minggu sekali. Sementara itu keluarga lain 
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yang belum mendapatkan pelayanan, melakukan pembuangan sampah dengan cara 

ditimbun, dibakar, dibuang ke kali dan lain-lain. Cara-cara pembuangan tersebut 

berpotensi mencemari lingkungan baik tanah maupun air.  

Perlu juga diperhartikan bahwa Peningkatan kepadatan penduduk secara langsung 

dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Tahun 2015 tercatat angka 

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung yaitu 1,8 %. Jika ditinjau pertahun, 

meskipun terjadi fluktuasi pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, namun 

kecenderungan angka pertumbuhan penduduk masih menunjukan trend positif. 

 
7. Komposisi Penduduk 

Komposisi penduduk Kabupaten Bandung tahun 2015 cukup berimbang antara 

laki-laki dan perempuan karena terdiri dari 50,73% laki-laki dan 49,27% perempuan. Rasio 

penduduk laki-laki dan perempuan tahun 2015 di tiap kecamatan relatif berimbang 

antara 98,75% hingga 104,95%. Kecamatan dengan rasio laki-laki paling besar adalah 

Kutawaringin dan paling rendah Kecamatan Rancaekek. Rasio jenis kelamin (RJK) 

menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk 

perempuan. Rasio jenis kelamin berguna untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan 

jenis kelamin dan berbagai perencanaan kegiatan sepeti penyediaan rumah sakit bersalin, 

penyediaan ragam pendidikan, sarana sosial dan berguna bagi penyediaan kebutuhan 

lainnya. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar 

dibandingkan kelahiran bayi perempuan, namun bayi laki-laki rentan terhadap kematian. 

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam 

membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai 

dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing baik kebutuhan pangan sandang dan 

papan. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya 

kebutuhan bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan 

perawatan kesehatan serta kebutuhan sandang yang berbeda. Kelompok umur produktif 

membutuhkan peluang kerja/berusaha, dll. Sedangkan kelompok usia lanjut yang 

merupakan usia rentan membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai dan 

perlakuan khusus bagi lansia serta perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam hal 

kesehatan dan kebutuhan rohani. 
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Tahun 2010 hingga tahun 2015 penduduk laki-laki di setiap kecamatan relatif lebih 

banyak daripada perempuan. Bahwa rasio penduduk laki-perempuan dari tahun 2010 

hingga 2015 memiliki trend negatif dan makin berimbang antara laki dan perempuan. 

Penduduk usia produktif ini disatu sisi bersifat potensial. Namun di sisi lain hal 

tersebut menciptakan tantangan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan penduduk usia 

produktif, antara lain dalam penyediaan lapangan pekerjaan, sekolah menengah atas, 

perguruan tinggi, termasuk sarana dan prasarana sanitasi yang memadai. Seperti halnya 

penduduk usia produktif, penduduk usia non produktif ini juga memerlukan dukungan 

sarana prasarana yang dapat mengakomodasi kegiatan penduduk dalam struktur usia 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Perkiraan Perkembangan Penduduk Kabupaten Bandung 2016-2021 

 

Gambar 3.6 di atas menunjukan bahwa perkembangan penduduk Kabupaten 

Bandung di perkirakan terus meningkat, tahun 2021 diperkirakan akan berjumlah 

3.995.994 jiwa dan Jumlah dan Kepadatan tersebut akan semakin meningkat. Menurut 

Proyeksi hingga tahun 2033 Jumlah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung akan 

mencapai 5.933.691 jiwa seperti ditunjukan Gambar 3.7 berikut. 
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Gambar 3.7 Gambar Proyeksi Kapadatan Penduduk Kabupaen Bandung Tahun 2033 

Perkembangan penduduk yang cepat akan memperngaruhi kondisi lingkungan hidup 

diantaranya: 

 Peningkatan jumlah lahan untuk  perumahan atau permukiman yang berakibat 

pengurangan lahan pertanian  

 Peningkatan jumlah  limbah cair penduduk yang akan memepertinggi beban 

pencemaaran air 

 Peningkatan jumlah limbah padat akibat peningkatan timbulan sampah. 

 Peningkatan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga, sementara jumlah 

ketersediaan sumber daya air di musim kemarau sangat terbatas dan pencemaran air 

meningkat akibat peningkatan beban pencemaran air. 
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Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan dan isu 

lingkungan  yang terus berkembang, maka pada subbab ini akan dilakukan perumusan isu 

strategis pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bandung lima tahun kedepan.  

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam 

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan 

lingkungan hidup dan masyarakat di masa depan. Apabila isu strategis tersebut tidak 

diantisipasi, diprediksi akan menimbulkan kerugian yang besar dan/atau jika tidak 

dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu strategis ini bersifat penting untuk 

dilakukan. Penentuan isu strategis pembangunan lingkungan hidup dilakukan dengan 

mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran 

pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung 

2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Badan pengendalian lingkungan hidup 

3. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan lingkungan hidup 

4. Merupakan kondisi/keadaan yang bersifat penting, mendasar, dan mendesak 

5. Memiliki dampak yang besar dan luas bagi lingkungan dan masyarakat jika tidak 

segera ditangani 

6. Merupakan permasalahan pembangunan jangka panjang 

7. Memiliki kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH       

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung  di Tahun 

2016 mengalami penggabungan dengan bidang persampahan dari Dinas Perumahan 

Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bandung dengan klasifikasi kelas A. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

mempunyai tugas pokok yaitu: memimpin, mengatur, merumuskan, membina, 

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup. Sedangkan fungsi dari 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yaitu: 

a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 

d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Untuk mewujudkan Misi Kabupaten Bandung dalam Meningkatkan kelestarian 

lingkungan hidup, Kabupaten Bandung memiliki tujuan Menciptakan lingkungan yang 

serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung 

lingkungan. Untuk mendukung hal tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bandung memiliki tujuan sebagai berikut:   

1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang responsif 

2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal 

3. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penerapan dokumen lingkungan dan 

manajemen lingkungan 
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4. Melaksanakan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan melalui upaya 

konservasi sumber daya alam dan mitigasi adaptasi perubahan iklim serta peran 

serta masyarakat 

5. Berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan  

6. Menyediakan data dan informasi lignkungan yang transparan dan akuntabel 

untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan masyarakat 

7. Menerapkan peraturan dan perundangan bidang lingkungan 

8. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih 

Sedangkan yang menjadi sasaran dalam pengelolaan lingkungan hidup 

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah:  

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

2. Menurunkan Kerusakan Lingkungan Hidup.  

 

4.2 Arah Kebijakan  

Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan 

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupannya dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lainnya. Inti dari permasalahan lingkungan hidup adalah 

hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya.  

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung sudah perlu 

mendapatkan perhatian khusus karena jika tidak ditangani secepatnya dikhawatirkan 

akan berdampak buruk untuk jangka panjang. Pembuangan limbah padat yang tidak 

dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah baru bagi lingkungan, pembuangan 

limbah cair yang tidak melalui proses pengolahan terlebih dahulu juga akan mencemari 

sungai yang pada akhirnya akan merusak biota di dalam ekosistem sungai, sementara 

polusi udara yang ditimbulkan dari proses pembuangan residu ke udara tanpa disaring 

terlebih dahulu akan menimbulkan polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan 

masyarakat. 
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Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang menimbulkan penurunan 

kualitas lingkungan, maka kebijakan lingkungan hidup yang direncanakan DLH 

Kabupaten Bandung, diantaranya: 

1. Perumusan dokumen terkait lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat 

2. Peningkatan aktivitas pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup  

3. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup 

4. Pengurangan laju kerusakan lingkungan melalui upaya konservasi sumber daya 

alam  

5. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 

6. Penegakan dan penertiban pelanggaran lingkungan hidup 

7. Mendukung kegiatan lingkungan melalui peningkatan kapasitas laboratorium 

8. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan lingkungan hidup 

9. Meningkatkan Pelayanan Persampahan. 

Sesuai dengan misi keenam: “Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup” 

Selain ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sektor ekonomi yang 

berdaya saing, untuk menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung yang 

berkelanjutan perlu pula ditopang oleh pengelolaan lingkungan hidup. 

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung diarahkan pada upaya 

menetralisir dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan- kegiatan yang memacu 

perumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara dan mengelola 

lingkungan hidup antara lain melalui penanggulangan pencemaran lingkungan, baik 

oleh limbah padat, cair maupun udara. Untuk mencapai misi tersebut maka DLH 

menyusun arah kebijakan, sasaran, strategi pengelolaan lingkungan sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 Arah Kebijakan, Sasaran, Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

No Sasaran Strategi Kebijakan Indikator 

Capaian Kinerja 
Program Pembangunan 

Daerah 
Bidang Urusan Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Meningkatnya 

pengawasan dan 

pengendalian terhadap 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

Mengembangkan sistem 

informasi lingkungan 

Penyediaan  dokumen 

relevan terkait 

lingkungan yang dapat 

diakses oleh masyarakat 

Jenis dokumen yang 

dapat diakses 

12 Unit 

Dokumen 

(Tahun 2010 

– 2015) 

15 Unit 

Dokumen 

(Tahun 2016 

– 2020) 

Program peningkatan 

kualitas dan akses 

informasi sumber daya 

alam dan lingkungan 

hidup 

Lingkungan 

Hidup 

  Membina dan mengawasi 

usaha/ kegiatan dalam 

pengendalian 

pencemaran lingkungan 

Peningkatan aktivitas 

pengendalian 

pencemaran dan 

perusakan lingkungan 

hidup 

Persentase cakupan 

pengawasan 

pelaksanaan 

dokumen/ ijin 

lingkungan 

20 % 25 % Program pengendalian 

lingkungan hidup 

Lingkungan 

Hidup 

    Persentase penataan 

usaha/kegiatan 

dalam pengendalian 

pencemaran 

lingkungan hidup 

60 % 64 % Program pengendalian 

lingkungan hidup 

Lingkungan 

Hidup 

    Persentase 

parameter kualitas 

udara ambien yang 

memenuhi baku 

mutu 

90 % 95 % Program pengendalian 

lingkungan hidup 

Lingkungan 

Hidup 
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No Sasaran Strategi Kebijakan Indikator 

Capaian Kinerja 
Program Pembangunan 

Daerah 
Bidang Urusan Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

    Persentase kegiatan 

penertiban 

pelanggaran hukum 

lingkungan 

100 % 

tiap tahun 

100 %  

tiap tahun 

Program pengendalian 

lingkungan hidup 

Lingkungan 

Hidup 

    Persentase 

penanganan 

pengaduan 

masyarakat terkait 

pencemaran 

dan/atau kerusakan 

lingkungan 

100 % 100 % Program pengendalian 

lingkungan hidup 

Lingkungan 

Hidup 

    Persentase 

parameter kualitas 

lingkungan yang 

dapat diuji 

75 % 100 % Program peningkatan 

pengendalian polusi 

Lingkungan 

Hidup 

2 Meningkatnya upaya 

pengelolaan sarana dan 

prasarana sanitasi 

lingkungan 

Meningkatkan kualitas 

dan cakupan pelayanan 

sanitasi 

Peningkatan kapasitas 

pemerintah dalam 

menyediakan 

infrastruktur sanitasi 

lingkungan 

Jumlah sarana 

pengolahan Air 

limbah (IPAL) 

15 55 Program peningkatan 

pengendalian polusi 

Lingkungan 

Hidup 

  Meningkatkan kesadaran Peningkatan pembinaan Jumlah Forum 0 7 Program pengendalian Lingkungan 
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No Sasaran Strategi Kebijakan Indikator 

Capaian Kinerja 
Program Pembangunan 

Daerah 
Bidang Urusan Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

masayrakat untuk 

berpartisipasi langsung 

dalam mengawasi 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

 

masyarakat terkait 

pengelolaan lingkungan 

hidup 

kemitraan 

pengendalian 

pencemaran dan 

penegakan hukum 

lingkungan 

pencemaran dan 

perusakan lingkungan 

hidup 

Hidup 

3 Terselenggaranya 

konservasi sumber daya 

alam 

Meningkatkan fungsi 

kawasan lindung dan 

daerah hijau 

Peningkatan upaya 

konservasi terhadap 

hutan rakyat 

Luas hutan rakyat 6.251 Ha 6569,86 Ha Program perlindungan 

dan konservasi sumber 

daya 

Kehutanan tidak 

dikoreksi KPKL 

karena ini 

bidang 

kehutanan 

    Luas persemaian desa 0 2,25 ha Program perlindungan 

dan konservasi sumber 

daya 

Tambahan dari 

KPKL 

  Memelihara dan 

meningkatkan 

ketersediaan air tanah 

Pengembangan lubang 

resapan biopori (LRB), 

sumur resapan (SR), dan 

kolam retensi (KR) 

sebagai upaya konservasi 

air tanah 

Jumlah sarana 

konservasi sumber 

daya air 

3.600 LRB, 0 

SR, 0 KR 

40.000 LRB, 

220 SR, 3 KR 

Program perlindungan 

dan konservasi sumber 

daya 

Lingkungan 

Hidup 

  Meningkatkan partisipasi Penyelenggaraan Jumlah masyarakat 515 orang 2.500 orang Program perlindungan Lingkungan 
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No Sasaran Strategi Kebijakan Indikator 

Capaian Kinerja 
Program Pembangunan 

Daerah 
Bidang Urusan Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

masyarakat dalam 

kegiatan konservasi 

sumber daya alam 

koordinasi koservasi 

sumber daya alam secara 

intensif antara 

pemerintah dan 

masyarakat 

yang kompeten 

dalam konservasi SDA 

dan konservasi sumber 

daya 

Hidup 

    Jumlah kegiatan 

rakyat yang 

berpotensi merusak 

lingkungan dan 

jumlah yang berhasil 

ditertibkan (unit 

usaha) 

 190 Unit 

Usaha 

Program pengawasan dan 

penertiban kegiatan 

rakyat yang berpotensi 

merusak lingkungan 

Energi dan 

Sumber Daya 

Mineral tidak 

dikoreksi oleh 

KPKL, karena 

bukan bidang LH 

4 Adaptasi perubahan 

Iklim 

Meningkatkan Upaya 

Adaptasi perubahan Iklim 

Penyusunan Rencana Aksi 

Perubahan Iklim Daerah 

Jumlah Desa yang 

memiliki RAD API 

  Program adaptasi 

perubahan iklim 

Lingkungan 

Hidup 
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Strategi pengembangan yang dipaparkan dalam subbab ini merupakan hasil 

analisis SWOT terhadap delapan misi pengembangan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal, diperoleh empat 

jenis strategi sebagai berikut: 

1. Strength - Opportunity Strategy, yaitu strategi untuk menggunakan kekuatan 

internal dalam rangka memaksimalkan dalam menagkap peluang eksternal. 

2. Strength - Weakness Strategy, yaitu strategi untuk menggunakan kekuatan 

internal untuk menangkal berbagai tantangan eksternal 

3. Weakness - Strength Strategy, yaitu strategi yang dilakukan untuk meminimalisir 

kelemahan internal dengan menggunakan peluang eksternal 

4. Weakness - Threat Strategy, yaitu strategi untuk meminimalisir kelemahan 

internal dalam menangkal tantangan eksternal 

Secara detail, strategi pengembangan DLH Kabupaten Bandung dapat dilihat 

pada table analisis SWOT dibawah ini. 

Tabel 4.2 Analisis SWOT 

Internal Eksternal 

Kekuatan 

1. Luasnya wilayah Kabupaten Bandung; 

2. Tersedia keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam;  

3. Adanya peraturan perundangan tetntang lingkungan 

hidup(UU, PP, Perda, Perbud); 

4. Struktur organisasi DLH yang memadai; 

5. Memiliki laboratorium lingkungan yang terakreditasi; 

6. Memiliki jejaring kerjasama dengan pihak lain 

(Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, aparat penegak 

hukum); 

7. Program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang 

rutin (sosialisasi, pemantauan, pengawasan, monev dan 

penertiban). 

Peluang 

1. Adanya LSM lingkungan hidup dan masyarakat 

pemerhati lingkungan; 

2. Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan; 

3. Adanya penyelenggaraan diklat pengelolaan lingkungan 

hidup yang intensif dari KLH dan LP lainnya; 

4. Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan; 

5. Adanya peluang pendanaan dari sumber lain; 

6. Adanya peraturan perundang-undangan bidang 

lingkungan hidup;   

Kelemahan 

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM; 

2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan; 

3. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup masih 

terbatas. 

4. Belum optimal menyediaan data dan informasi 

Ancaman 

1. Makin kompleksnya isu lingkungan global  Alih fungsi 

lahan yang meningkat; 

2. Belum optimalnya koordinasi dalam antar instansi 

dalam pengelolaan lingkungan hidup; 

3. Rendahnya komitmen dari penanggungjawab 
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Internal Eksternal 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 

5. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan 

Hidup belum dilakukan secara komprehensif; 

6. Belum optimal peran PPLHD dan PPNS; 

7. Belum efektinya penerapan sanksi hukum lingkungan.  

kegiatan/usaha; 

4. Tidak sesuainya kegiatan-kegiatan dengan tata ruang; 

5. Adanya kondisi eksisting pencemaran dan kerusakan 

lingkungan serta eksploitasi SDA; 

6. Adanya kondisi geografis S. Citarum yang menerima 

beban dari kabupaten/kota lain; 

7. Disharmoni peraturan, perencanaan, dan pelaksanaan; 

8. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan perundang-

undangan bidang LH; 

9. Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk 

berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang 

LH. 

10. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang 

lingkungan hidup 

 

Melalui metode SWOT sebagaimana dalam Tabel 4.3, maka disusun isu-isu 

strategis DLH sebagai berikut: 

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan lingkungan hidup 

yang memadai. 

2. Menyusun perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan perlindungan dan 

pengelolaan Limgkungan Hidup. 

3. Pengembangan sistem informasi lingkungan berbasis GIS untuk memudahkan 

evaluasi. 

4. Penerapan teknologi ramah lingkungan. 

5. Pengembangan metode evaluasi pelaksanaan program.  

6. Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 

7. Pencarian dana dari sumber lain secara aktif. 

8. Melakukan Koordinasi efektif dan kemitraan yang intensif. 

9. Meningkatkan upaya penegakan hukum dan Penyusunan produk hukum di 

bidang lingkungan hidup. 
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4.3 Strategi 

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan DLH 

untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DLH yang selaras dengan strategi 

dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. 

Strategi dan kebijakan jangka menengah DLH menunjukan bagaimana cara DLH 

mencapai tujuan, sasaran jangka menengah DLH, dan target kinerja hasil (outcome) 

program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DLH. Strategi dan kebijakan 

dalam Renstra DLH selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan DLH bagi setiap 

program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DLH. 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif 

tentang bagaimana DLH mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan effisien. 

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapaat digunakan sebagai sarana 

untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi dan kebijakan 

DLH tercantum dalam Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3  
Strategi dan Kebijakan BPLH 

 
Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan indikator 

Misi ke-1: 
Merumuskan kebijakan 
Daerah dan sinkronisasi 
di bidang lingkungan 
hidup  

Meningkatkan 
pengelolaan  bidang 
lingkungan hidup yang 
responsif dalam 
perumusan  kebijakan 
dan implementasi 
kebijakan yang sesuai 
dengan  kondisi 
lingkungan aktual 
 

 Tersusunnya kebijakan 
dan perencanaan di 
bidang lingkungan hidup 

 Tersedianya aparat yang 
memiliki kompetensi di 
bidang lingkungan hidup 

 Tersedianya sarana dan 
prasarana perkantoran 
untuk mendukung 
terciptanya 
profesionalisme kerja 
aparat 

 Menyusun perencanaan di bidang 
lingkungan hidup 

 Menyusun produk hukum 
lingkungan 

 meningkatkan kompetensi SDM 
melalui pendidikan dan pelatihan 
pengelolaan lingkungan 

 Menyediakan sarana dan prasarana 
yang memadai untuk mendukung 
kegiatan administrasi perkantoran 
dan kegiatan lapangan 

Meningkatkan kinerja 
organisasi melalui 
pendayagunaan aparat dan 
penyediaan sarana dan 
prasarana 

- jumlah produk hukum 
- jumlah kajian 
- Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang 

diikuti 
- jumlah sarana dan prasarana yang 

memadai 

Misi ke-2:  
Meningkatkan 
Pencegahan dampak 
lingkungan melalui 
pengendalian dokumen 
lingkungan dan 
penerapan manajemen 
lingkungan 

Berkurangnya tingkat 
pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan  
 
 
 

 Terlaksananya upaya 
pencegahan 
pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkunga  
 

 Melaksanakan pembahasan 
dokumen lingkungan dalam upaya 
pencegahan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan 

Meningkatkan pengendalian 
dokumen lingkungan  secara 
optimal dan terpadu 
 

1. Jumlah dokumen lingkungan 
2. Jumlah perusahaan baru yang dibina 

 

Misi ke-3 
Meningkatkan 
pengendalian kerusakan 
lingkungan dan 
pengendalian dampak 
perubahan iklim 

Melaksanakan  
pengendalian kerusakan 
lingkungan melalui upaya 
konservasi sumber daya 
alam dan meningkatkan 
mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim 

 Terlaksananya peningkatan 
vegetasi tutupan lahan; 

 Terlaksananya konservasi 
sumber daya alam; 

 Terlaksananya konservasi 
keanekaragaman hayati; 

 Terlaksananya peningkatan 
mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim. 

 Membuat lahan persemaian 
 Melakukan penghijauan area dampak 

lahan persemaian 
 Melaksanakan perlindungan mata air 

dan sumber-sumber air 
 Melaksanakan peningkatan resapan air 

tanah 
 Melaksanakan kegiatan sipil teknis 
 Membangun Taman Keanekaragaman 

Hayati (TKH) 
  Membangun lahan untuk cadangan 

bibit TKH 
 Melaksanakan pelestarian 

keanekaragaman hayati 
 Membentuk kelompok kader 

Mengurangi laju kerusakan 
lingkungan, meningkatkan 
konservasi sumber daya alam, 
dan meningkatkan mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim 

 Luas tutupan vegetasi dampak lahan 
persemaian 

 Jumlah mata air yang dilindungi 
 Jumlah kegiatan terkait pemanfaatan 

oxbow dan watervang 
 Jumlah LRB, SR, dan KR 
 Jumlah bangunan sipil teknis  
 Jumlah dan luas TKH 
 Jumlah Desa Berbudaya Lingkungan 

Sabilulungan Raksa Desa 
 Jumlah masyarakat yang kompeten 

dalam konservasi SDA dan sadar iklim 
 Jumlah model mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim 
 Jumlah kajian terkait Pengendalian 
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Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan indikator 

lingkungan 
 Melaksanakan sosialisasi pengendalian 

kerusakan lingkungan dan dampak 
perubahan iklim 

 Membuat model mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim 

 Menyusun kajian terkait Pengendalian 
Kerusakan Lingkungan dan 
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim  

Kerusakan Lingkungan dan 
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 
 
 

Misi ke -4 Meningkatkan 
Upaya pengendalian 
pencemaran lingkungan; 

Berkurangnya tingkat 
pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan  

 Terlaksananya upaya 
pencegahan 
pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan  

 Terlaksananya 
pembinaan dan 
pengawasan terhadap 
kegiatan usaha yang 
berpotensi mencemari 
dan/atau merusak 
lingkungan 

 Terlaksananya 
pemantauan kualitas 
lingkungan 

 Terlaksananya upaya 
penanggulangan dan 
pemulihan kualitas 
lingkungan  
 

 Melaksanakan pembinaan terhadap 
kegiatan usaha baru 

 Meningkatkan pengawasan 
terhadap kegiatan usaha yang sudah 
melalui tahap pembinaan 

 Melaksanakan pemantauan dan 
pengujian kualitas lingkungan 
meliputi kualitas air, udara, tanah, 
dan limbah B3 

 Melaksanakan pengendalian 
kerusakan lahan akibat produksi 
biomassa 

 Menyelenggarakan sosialisasi 
peraturan dan teknologi 
pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan 

 Melakukan kajian /studi 
pengendalian pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan 

 Melakukan upaya  mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim dan 
pengendalian bahan perusak ozon 
(BPO) 

 Mengembangkan teknologi tepat 
guna dan ramah lingkungan 

Mengurangi laju pencemaran 
dan kerusakan lingkungan 
secara optimal dan terpadu 

1. Jumlah perusahaan baru yang dibina 
2. Jumlah perusahaan yang diawasi 
3. Jumlah perusahaan yang dipantau 

dan jumlah pengujian kualitas air, 
udara, tanah dan limbah 

4. Jumlah kerusakan lahan 
5. Jumlah  kegiatan dan orang yang 

mendapat sosialisasi 
6. Jumlah teknologi yang tersedia 
 

Misi ke-5: 
 
Meningkatkan Peran 
Serta Masyarakat dan 
kemitraan dengan para 

Meningkatkan sinergitas 
konstruktif dari seluruh 
pemangku kepentingan 
dalam program-program 
pengelolaan lingkungan 

 Terlaksananya 
koordinasi dalam 
pengelolaan lingkungan 

 Terlaksananya integrasi, 
sinkronisasi dan 

 Melaksanakan pengelolaan DAS 
Citarum Hulu secara terkoordinasi 
dan terpadu 

 Melaksanakan koordinasi 
pengelolaan lingkungan dengan 

Meningkatkan upaya kerjasama 
yang efektif dan efisien dengan 
para pemangku kepentingan 

1. Jumlah  kegiatan yang melibatkan 
peransera masyarakat 

2. Jumlah  Mayarakat yang terlibat 
3. Jumlah penghargaan yang diberikan 

kepada masyarakat 
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Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan indikator 

pemangku kepentingan 
untuk mewujudkan 
integrasi dan 
sinkronisasi program-
program lingkungan 

harmonisasi program-
program pengelolaan 
lingkungan dengan para 
pemangku kepentingan 

 Terwujudnya peran serta 
masyarakat dalam 
pengelolaan lingkungan 

 Terwujudnya sistem 
insentif dan disinsentif 
dalam pengelolaan 
lingkungan 
 

pemerintah, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota lain 
yang berbatasan, dan SPKD lain 
dalam lingkup Pemerintah 
Kabupaten Bandung  

 Meningkatkan kerjasama 
pengelolaan lingkungan dengan 
masyarakat 

 Meningkatkan peran serta dan 
kesadaran masyarakat melalui 
kegiatan penyuluhan (kegiatan 
Sekolah Berbudaya Lingkungan, 
dsb.) 

 Pemberian penghargaan terhadap 
para penggiat lingkungan seperti 
penghargaan PROPER, penaatan, 
dsb. 

 Pemberian peringatan dan teguran 
terhadap para pelanggar ketentuan 
dan peraturan lingkungan hidup  

Misi ke-6: 
 
 
Meningkatkan 
Pengelolaan sistem 
informasi sumber daya 
alam dan lingkungan 
hidup 

Menyediakan data dan 
informasi lingkungan 
yang transparan dan 
akuntabel untuk 
pengambilan kebijakan 
dan pelayanan 
masyarakat 

Tersedianya data dan 
informasi lingkungan yang 
dapat diakses masyarakat  

 Melaksanakan inventarisasi sumber 
pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup 

 Penyediaan laporan hasil kegiatan 
BPLH, meliputi Status Lingkungan 
Hidup, Profil Pengendalian 
Pencemaran, Profil 
Keanekaragaman hayati,  Data 
Menuju Indonesia Hijau (MIH), Data 
Dokumen Pengelolaan Lingkungan, 
dsb. 

 Pengembangan sistem informasi 
lingkungan meliputi data 
pencemaran dan kerusakan 
lingkungan  

Melaksanakan pemutakhiran 
data dan informasi sumber 
daya alam dan lingkungan 
hidup 

1. Jumlah dokumen informasi 
lingkungan   

2. Jumlah sarana pengolahan data 
dan informasi 

3. Persentase sumber pencemarana 
dan kerusakan 

Misi ke-7:  
 
Meningkatkan Penaatan 
dan penegakan hukum 

Menerapkan peraturan 
perundangan di bidang 
lingkungan hidup 

Terwujudnya peningkatan 
penaatan terhadap 
peraturan perundangan di 
bidang lingkungan hidup 

 Mengembangkan sistem pengaduan 
dan penyelesaian kasus lingkungan 

 Menyediakan PPNS lingkungan yang 
kompeten dengan jumlah yang 

Menerapkan sanksi 
berdasarkan asas subsidiaritasi  

1. Persentase kegiatan penertiban 
pelanggaran hukum lingkungan 

2. Persentase penanganan 
pengaduan masyarakat terkait 
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Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan indikator 

lingkungan memadai 
 Melakukan koordinasi dengan 

lembaga penegakan hukum lain 
 Menyebarluaskan peraturan 

perundangan di bidang lingkungan 
hidup  

pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan 

Misi ke-8: 
 
Mengembangkan sarana 
dan prasarana 
pendukung dalam 
pengelolaan lingkungan 

 

Mendukung upaya 
pengelolaan lingkungan 
hidup 

 Terwujudnya 
laboratorium lingkungan 
yang profesional 

 Terkelolanya sarana 
komunal untuk 
pengendalian 
pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan 

 Meningkatkan sarana, prasarana, 
dan kapasitas aparat laboratorium 
lingkungan  

 Menerapkan sistem  manajemen 
dalam upaya peningkatan status 
laboratorium lingkungan 

 Melakukan penyusun studi-studi 
kelayakan teknis dan kajian bentuk 
pengelolaan mengenai sarana 
pengendalian pencemaran 
lingkungan seperti IPAL Terpadu 
industri, domestik, dan/atau 
kegiatan lain; sarana pemanfaatan 
limbah B3; dsb. 

Mengembangkan kerjasama 
dengan investor dan mencari 
sumber dana lain yang sah dan 
tidak mengikat 

1. Jumlah sarana lab  untuk 
meningkatkan kualitas pengujian  

2. Meningkatnya status laboratorium 
lingkungan 

3. Jumlah inovasi/teknologi 
lingkungan  

Misi ke-9 
 
1. Meningkatkan 

Tatakelola 
Persamapahan 

 

Terwujudnya lingkungan 
yang sehat dan bersih 
dari sampah. 

 

a) Persentase sampah 
yang mendapat 
penanganan. 

b) Rasio tempat 
pembuangan sampah 
(TPS) Kabupaten 
Bandung per satuan 
penduduk. 
 

 Meningkatakan pengangkutan 
samapah 

 Upaya pemanfaatan dan sampah 
 Penyediaan sarana dan prasarana 

persampahan 
 Meningkatkan peran serta 

masyarakat 
 Inovasi dan teknolog persampahan 

 

Pengembangan inovasi 
teknologi persamapahan 
melalui peranserta masyarakat 
dan sektorswasta 

1. Jumlah/persen volume samapah 
yang mendapat penanganan 

2. Jumlah/persen tempat pengelolaan 
sampah 

3. Jumlah sarana dan prasaran 
pengelolaan sampah 

4. Jumlah kelompok masyarakat, orang 
yang terlibat dalam pengelolaan 
sampah 

5. Jumlah alat, tempat pengelolaan 
samapah yang modern 

Sumber: BPLH 
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Dalam rangka meningkatkan kualitas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, maka Tim melakukan kajian/reviu internal. 

Berikut sasaran dan indikator sasaran hasil kajian/Reviu : 

Tabel 4.4 
Draft Revisi Renstra DLH Kabupaten Bandung 

 

NO TUJUAN DLH SASARAN DLH STRATEGI KEBIJAKAN INDIKATOR 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

1 Meningkatkan Kapasitas 
dan Kapabilitas ASN 

Meningkatkan Tata Kelola 
Pemerintahan Instansi DLH 

- Menyusun 
perencanaan di 
bidang lingkungan  

Meningkatkan kinerja organisasi 
melalui pendayagunaan aparat 
dan penyediaan sarana dan 
prasarana 

- Rata-rata Nilai SKP  

  

 - meningkatkan 
kompetensi SDM 
melalui pendidikan 
dan pelatihan        

- Capaian Nilai AKIP   

  

 - Menyediakan 
sarana dan 
prasarana 
perkantoran 

 

- Prosentase Aset Dalam 
Kondisi Baik 

 

2 Meningkatkan Kualitas 
Lingkungan Hidup 

Peningkatan Penerapan 
Dokumen dan Manajemen 
Lingkungan  

- Melaksanakan 
Pembinaan,  
penilaian dan 
Pengawasan 
pelaksanaan 
Dokumen 
Lingkungan  

Mendorong setiap pelaku usaha 
dan atau kegiatan memiliki 
dokumen lingkungan dan 
menerapkan sistem manajemen 
lingkungan sesuai dengan 
peraturan perundangan  

- Prosentase Pelaku Usaha 
yang memiliki dokumen 
Lingkungan  

Prosentase Pelaku 
Usaha yang memiliki 
dokumen Lingkungan  

 - Menyusun Juklak 
dan Juknis 
Penerapan 
Manajemen 
Lingkungan  

  

  Tersedianya data dan 
informasi lingkungan yang 
dapat diakses masyarakat  

- Melaksanakan 
inventarisasi 
sumber 
pencemaran 
dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup 

Melaksanakan pemutakhiran 
data dan informasi sumber daya 
alam dan lingkungan hidup 

Jumlah data inventarisasi  

  
   - Menyusun laporan 

informasi kualitas 
pengelolaan 
lingkungan hidup 

 jumlah data inventarisasi 

    - Pengembangan 
sistem informasi 

 jumlah sarana pengolahan data 
dan informasi yang dapat 
diakses 

 



Revisi Renstra DLH 2016-2021  IV-16 

NO TUJUAN DLH SASARAN DLH STRATEGI KEBIJAKAN INDIKATOR 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

   - Menyusun Profil 
pengendalian 
pencemaran , 
keanekaragaman 
hayati, dam 
pengelolaan 
lingkungan hidup 
lainnya 

  

    - menyusun rencana 
pengelolaan 
lingkungan hidup 
daerah 

  

   Peningkatan konservasi 
Sumber Daya Alam dan 
Pengendalian Kerusakan 
Lingkungan 

- Melaksanakan 
pembangunan 
sarana Konservasi 
Sumber Daya Air 

Meningkatkan upaya KSDA, 
pengendalian kerusakan 
lingkungan, konservasi kehati, 
dan pengendalian PI dengan 
optimalisasi peran serta 
masyarakat danpenguatan 
koordinasi dan kolaborasi 
dengan para pemangku 
kepentingan 

- Jumlah sarana konservasi 
Sumber Daya Air (KSDA) 

1. Persentase cadangan 
air yang dapat 
diresapkan untuk air 
bersih 

  

    - Membentuk 
kelompok kader 
lingkungan 

  - Jumlah masyarakat/kader 
yang melakukan upaya 
KSDA dan jumlah desa 
berbudaya lingkungan   

  

    - Menyusun kajian 
terkait Konservasi 
Sumber Daya Alam 

  - Jumlah kajian terkait 
Konservasi Sumber Daya 
Alam   

  
    - Meningkatkan luas 

area penghijauan  

  - Luas area tertanami 

  

  

  - Menyusun kajian 
terkait 
Pengendalian 
Kerusakan 
Lingkungan 

  - Jumlah kajian terkait 
Pengendalian Kerusakan 
Lingkungan 

  

  
   - Membangun TKH 

dan persemaian 
cadangan bibit 

  - Jumlah TKH dan luas 
persemaian 

  

  

    - Melaksanakan 
sosialisasi PDPI 

  - Jumlah masyarakat yang 
memahami Pengendalian 
Dampak Perubahan Iklim 
(PDPI)   
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NO TUJUAN DLH SASARAN DLH STRATEGI KEBIJAKAN INDIKATOR 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

  
  - Membuat model 

adaptasi PI 

  - Jumlah sarana model 
adaptasi Perubahan Iklim (PI) 

  

  Meningkatkan Upaya 
pengendalian dan 
penanggulangan 
pencemaran lingkungan 

- Meningkatkan 
pembinaan dan 
pengawasan 
terhadap kegiatan 
usaha yang 
menimbulkan 
pencemaran          

Meningkatkan upaya 
pengendalian pencemaran 
lingkungan dari sumber institusi 
dan non institusi 

- Penurunan Beban 
Pencemaran Lingkungan dari 
sumber institusi 

3. Penurunan Beban 
Pencemaran 
Lingkungan dari 
sumber institusi 

  

   - Menyelenggarakan 
sosialisasi 
peraturan dan 
teknologi 
pengendalian 
pencemaran 
lingkungan         

   

  

  

   - Melaksanakan 
pemantauan dan 
pengujian kualitas 
lingkungan meliputi 
kualitas air, udara 
dan limbah B3    

  - Peningkatan kualitas air 
sungai (indeks kualitas air) 
dan peningkatan kualitas  
udara (indeks kualitas udara) 

 

  

   - Melakukan kajian 
/studi pengendalian 
pencemaran  

  - Penurunan beban 
pencemaran dari sumber non 
institusi (non point source) 

  

  

    - Melaksanakan 
koordinasi dengan 
stakeholder terkait 
yang menjadi 
sumber pencemar 

    

  

  

    - Melakukan  
pembangunan 
sarana percontohan   
pengendalian 
pencemaran 
lingkungan  

    

  

  Meningkatnya upaya 
pelayanan masyarakat terkait 
penanganan pengaduan dan 
sengketa di bidang 
lingkungan hidup 

- Mengembangkan 
sistem pengaduan 
dan penyelesaian 
sengketa di bidang 
lingkungan hidup 

Meningkatkan upaya 
penanganan pengaduan dan 
sengketa di bidang lingkungan 
hidup 

- Persentase penanganan 
kasus  dan pengaduan 
masyarakat di bidang 
lingkungan hidup  

Persentase 
penanganan kasus  
dan pengaduan 
masyarakat di bidang 
lingkungan hidup 
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NO TUJUAN DLH SASARAN DLH STRATEGI KEBIJAKAN INDIKATOR 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

  

    - Melakukan 
koordinasi dalam 
penanganan 
pengaduan dan 
sengketa dengan 
stakeholder terkait 

    

  

  

   - Melaksanakan 
penertiban/penaata
n hukum sebagai 
tindak lanjut 
kegiataan 
pembinaan dan 
pengawasan  

Melaksanakan upaya penegakan 
hukum dalam rangka penaatan 
terhadap peraturan perundang-
undangan  

Persentase penaatan usaha / 
kegiatan yang dilakukan 
penertiban/ 
penegakan hukum 

  

  

  - Menyebarluaskan 
peraturan 
perundang-
undangan di bidang 
lingkungan hidup   

  Peningkatan persentase 
pengelolaan sampah 

- Mengoptimalkan 
volume sampah 
yang terangkut 

Pengembangan inovasi teknologi 
persampahan dan peningkatan 
peranserta masyarakat dalam 
pengelolaan persampahan 

- Persentase volume sampah 
yang dapat dikelola oleh 
pemerintah dan masyarakat  

Persentase volume 
sampah yang dapat 
dikelola 

  

- Upaya pengelolaan 
sampah dengan 
metode 3R   

- Jumlah/persen tempat 
pengelolaan sampah   

  

  

- Peningkatan 
penyediaan sarana 
dan prasarana 
persampahan 

- Jumlah sarana dan prasaran 
pengelolaan sampah   

  

  

- Meningkatkan peran 
serta masyarakat   

- Jumlah kelompok 
masyarakat, orang yang 
terlibat dalam pengelolaan 
sampah    

  

- Pengembangan 
Inovasi dan 
teknologi 
persampahan   

- Jumlah alat, tempat 
pengelolaan sampah yang 
modern dan bertambahnya 
jumlah sampah yang 
terangkut.   

 

Sumber : DLH Kabupaten Bandung  
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BAB V 
INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 
 

 

5.1 Pendanaan Indikatif  

Pendanaan Indikatif Rencana Stratejik (RENSTRA) Badan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 diantaranya : 

 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.  

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung mengelola 2 jenis pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang termasuk pada pendapatan lain-lain, yaitu: 

a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Retribusi jasa usaha di Kabupaten Bandung yaitu jasa pengujian sampel air sungai, air 

tanah, air limbah tektil, kualitas udara ambien, kualitas udara emisi dan tingkat 

kebisingan pada topoksi UPT Laboratorium Lingkungan. 

b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Retribusi jasa Umum di Kabupaten Bandung yaitu Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan. 

2. Sumber Pendanaan 

a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup.  

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup (LH) adalah dana yang 

bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada kabupaten/kota tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, program 

peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya dan lingkungn hidup, program 

peningkatn dan pengendalian polusi, dalam rangka mendukung upaya perbaikan bidang 

lingkungan hidup yang menjadi urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, DAK 

Bidang LH adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah mencapai target 

standar pelayanan dan target nasional di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 

Kemanfaatannya tidak semata-mata pada infrastruktur yang diadakannya, tetapi justru 

dari terbentuknya kemandirian daerah akibat keberadaannya, maka DAK diadakan 

bukan untuk menciptakan ketergantungan.  
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b) Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Bidang Lingkungan Hidup.  

Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk membiayai 

pembangunan bidang sarana dan prasarana lingkungan hidup di Kabupaten/Kota. Badan 

Pengendalian Lingkngan Hidup Kabupaten Bandung mendapatkan Bantuan Keuangan 

Provinsi Jawa Barat yang digunakan untuk membiayai pembangunan lingkungan hidup 

pada program perlindungan dan konservasi  sumberdaya alam  kegiatan ekovilage. 

c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah 

Rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

Pembiayaan tahunan Fisik dan Non Fisik Badan Pengendalian Lingkngan Hidup 

Kabupaten Bandung sebagian besara di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.  

 

3. Belanja Daerah.  

a) Belanja Tidak Langsung.  

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan.  

b) Belanja Langsung.  

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan. Belanja Langsung diantaranya :  

1. Belanja Pegawai;  

2. Belanja Barang Jasa; dan  

3. Belanja Modal.  

 

Indikasi rencana program dan kegiatan badan pengendalian lingkungan hidup  

Kabupaten Bandung untuk mencapai visi dan misi dalam menyelenggarakan urusan 

lingkungan hidup. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana 
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yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program 

prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya 

dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD. 

Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung diarahkan pada beberapa hal yang 

dianggap merupakan isu strategis daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan 

penanganan segera. Hal tersebut antara lain: 

1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 

2. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 

3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 

4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup 

Berdasarkan misi ke 6 RPJM Pemerintah kabupaten bandung tahun 2016-2021 

program prioritas bidang lingkungan hidup dapat dilihat pada table berikut: 

 

Table 5.1 Program Prioritas Misi ke 6 Meningkatkan Kelestarin Lingkungan Hidup 

Kode 

Rekening 

Bidan Urusan 

Pemerintahan/ 

Program 

Pembangunan Daerah 
Urusan Bidang Indikator Target 2016 

P
e

n
ce

m
ar

an
 

Li
n

gk
u

n
ga

n
 

K
e

ru
sa

ka
n

 L
in

gk
u

n
ga

n
 

  LINGKUNGAN HIDUP         
  1 2 

1 8 16 
Program Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 

Hidup 
Lingkungan 

Hidup Fisik 

Jumlah Forum 

kemitraan 

pengendalian 

pencemaran dan 

penegakan hukum 

lingkungan 

1 
 

3 3 

1 8 16 
Program Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 

Hidup 
Lingkungan 

Hidup Fisik 

Persentase 

cakupan 

pengawasan 

pelaksanaan 

dokumen/ ijin 

lingkungan 

25% 
 

3 0 

1 8 16 
Program Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 

Hidup 
Lingkungan 

Hidup Fisik 

Persentase 

penataan 

usaha/kegiatan 

dalam 

pengendalian 

pencemaran 

lingkungan hidup 

65% 
 

3 0 

1 8 16 
Program Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 

Hidup 

Lingkungan 

Hidup Fisik 
Persentase 

parameter kualitas 

udara ambien yang 

memenuhi baku 

95% 
 

3 0 
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Kode 

Rekening 
Bidan Urusan 

Pemerintahan/ 

Program 

Pembangunan Daerah 
Urusan Bidang Indikator Target 2016 

P
e

n
ce

m
ar

an
 

Li
n

gk
u

n
ga

n
 

K
e

ru
sa

ka
n

 L
in

gk
u

n
ga

n
 

  LINGKUNGAN HIDUP         
  1 2 

mutu 

1 8 16 
Program Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 

Hidup 
Lingkungan 

Hidup Fisik 
Persentase 

kegiatan 

penertiban 

pelanggaran hukum 

lingkungan 
100% 

 
3 2 

1 8 16 
Program Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 

Hidup 
Lingkungan 

Hidup Fisik 
Jumlah kebijakan 

pengelolaan 

lingkungan hidup 
2 kebijakan 

 
2 2 

1 8 16 
Program Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 

Hidup 
Lingkungan 

Hidup Fisik 
Jumlah pembinaan 

lingkungan 

terhadap 

masyarakat   
2 2 

1 8 17 
Program Perlindungan 

dan Konservasi 

Sumber Daya Alam 
Lingkungan 

Hidup Fisik 
Jumlah penyuluh 

kehutanan pada 

perlindungan dan 

konservasi hutan   
3 3 

1 8 17 
Program Perlindungan 

dan Konservasi 

Sumber Daya Alam 
Lingkungan 

Hidup Fisik Luas hutan rakyat 6313,51 Ha 
 

3 3 

1 8 17 
Program Perlindungan 

dan Konservasi 

Sumber Daya Alam 
Lingkungan 

Hidup Fisik 
Jumlah masyarakat 

yang mendapat 

peningkatan 

kapasitas 
558 Orang 

 
2 2 

1 8 17 
Program Perlindungan 

dan Konservasi 

Sumber Daya Alam 
Lingkungan 

Hidup Fisik 
Jumlah lubang 

resapan biopori 

yang dibuat 

masyarakat 
31 Lubang 

Biopori 
 

0 3 

1 8 20 Program Peningkatan 

Pengendalian Polusi 
Lingkungan 

Hidup Fisik 
Jumlah sarana 

pengolahan Air 

limbah (IPAL) 
15 Unit 3 0 

 

Dalam rangka menunjang program Badan Pengendalian lingkungan Hidup Kabupaten 

Bandung tersebut, maka dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh anggaran program dan 

kegiatan yaitu Program urusan lingkungan hiudp. Total belanja langsung BPLH/DLH pada 

tahun ke-1 (2016) sebesar Rp, 8.261.120.000 -, pada tahun ke-2 (2017) sebesar Rp 

20.405.000.000, pada tahun ke-3 (2018) sebesar 20.652.720.000,-, pada tahun ke-4 (2019) 
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sebesar Rp 24.037.092.208,-, sementara pada tahun ke-5 sebesar Rp 27.850.000.000,-. 

Secara rinci program dan indicator program dan kegiatan dilihat pada tabhel dibawah ini. 
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No Misi Program Indikator Satuan 
Target 
2016 

Anggaran 2016 
Target 
2017 

Anggaran 2017 
Target 
2018 

Anggaran 2018 Target 2019 Anggaran 2019 
Target 
2020 

Anggaran 2020 
Target 
2021 

Anggaran 2021 
Bidang 
Urusan 

SKPD 
Penan
ggung 
Jawab 

  
        

 
 

 
 

 
 

 
  

1 4 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

1. Jumlah 
usaha/ 
kegiatan yang 
telah mengikuti 
pelatihan 
ekolabel 

jumlah 
usaha/ 

kegiatan 
15 

149.250.000 

40 

175.000.000 

80 

200.000.000 

120 

225.000.000 

160 

250.000.000 

200 

275.000.000 

Wajib 

BPLH 

 

2. Jumlah 
usaha/ 
kegiatan yang 
telah 
mempunyai 
sertifikat 
ekolabel 

usaha/ 
kegiatan 

2 4 6 8 10 12 Wajib 

  4 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Kajian 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 

Kajian 

Tersedia 
Referensi 
Produksi 

Bersih 
Industri 

50 buah 
leaflet 

produksi 
bersih 

dan 
ekolabel 

50 buah 
booklet 
produksi 

bersih 
dan 

ekolabel 

100 buah 
leaflet 

produksi 
bersih dan 
ekolabel 

100 buah 
booklet 
produksi 

bersih 
dan 

ekolabel 

100 
buah 
bookl

et 
produ

ksi 
bersih 

dan 
ekola

bel 

  

2 4 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Pengawasan 
terhadap 
usaha/ 
kegiatan yang 
telah memiliki 
dokumen/ izin 
lingkungan 

usaha/ 
kegiatan 

150 131.500.000 200 150.000.000 250 175.000.000 300 200.000.000 350 225.000.000 400 250.000.000 Wajib BPLH 
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3 5 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Persentase 
kebersihan dan 
keteduhan titik 
pantau Adipura 

Nilai 75 495.000.000 72 500.000.000 73          500.000.000  73           600.000.000  73          650.000.000  74            750.000.000  Wajib BPLH 

4 5 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Persentase 
penaatan 
usaha/kegiatan 
dalam 
pengendalian 
pencemaran 
lingkungan 
hidup 

% 60 

417.000.000 

61 250.000.000 62 275.000.000 63 300.000.000 64 325.000.000 65 350.000.000 Wajib BPLH 

5 5 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Persentase 
parameter 
pengujian 
kualitas udara 
ambien yang 
memenuhi 
baku mutu 

% 90 91 250.000.000 92 260.000.000 93 270.000.000 94 280.000.000 95 290.000.000 Wajib BPLH 
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6 5 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Jumlah usaha/ 
kegiatan yang 
mengikuti 
Program 
Peringkat 
Kinerja 
Perusahaan 
tingkat 
kabupaten 

unit 0 20 150.000.000 25 200.000.000 30 250.000.000 35 300.000.000 40 350.000.000 Wajib 
 

7 5 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Nilai Indeks 
Kualitas Air 

- 20 21 70.000.000 22 80.000.000 23 90.000.000 24 100.000.000 25 110.000.000 Wajib 
 

8 5 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Nilai Indeks 
Kualitas Udara 

- 60 61 125.000.000 62 150.000.000 63 175.000.000 64 200.000.000 65 225.000.000 Wajib 
 

9 5 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Jumlah 
kebijakan 
pengelolaan 
lingkungan 
hidup 

Kebijakan 1 1.172.500.000 2 300.000.000 0 
 

0 
 

0 - 0 
 

Wajib BPLH 
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10 5 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Jumlah Kajian 
Pengendalian 
Pencemaran 
Lingkungan 

Kajian 9 6 800.000.000 2 500.000.000 3 700.000.000 2 500.000.000 3 750.000.000 Wajib 
 

11 5 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Persentase 
usaha/ 
kegiatan yang 
ditertibkan 
dalam 
pengendalian 
pencemaran 
lingkungan 
hidup 

% 100 

343.580.000 

100 250.000.000 100 275.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 Wajib BPLH 

12 5 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Persentase 
penanganan 
pengaduan 
masalah 
lingkungan 
hidup 

% 100 100 500.000.000 100 600.000.000 100 700.000.000 100 800.000.000 100 900.000.000 Wajib 
 

13 5 

Program 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Jumlah  forum 
kemitraan 
pengendalian 
pencemaran 
dan penegakan 
hukum 
lingkungan 

Forum 1 2 260.000.000 3 330.000.000 6 800.000.000 7 600.000.000 7 460.000.000 Wajib BPLH 
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14 5 

Program 
perlindungan 
dan konservasi 
sumber daya 
alam 

Jumlah Kajian 
Konservasi  
SDA dan 
Pengendalian 
Kerusakan 
Lingkungan 

Kajian 4 485.000.000 3 1.000.000.000 3 1.000.000.000 3 1.500.000.000 3 1.500.000.000 3 1.500.000.000 Wajib BPLH 

15 5 

Program 
perlindungan 
dan konservasi 
sumber daya 
alam 

Luas 
Persemaian 
Desa 

Ha 0,25 

298.500.000 

0,5 500.000.000 0,5 500.000.000 0,5 500.000.000 0,5 500.000.000 0,5 500.000.000 Wajib BPLH 

16 5 

Program 
perlindungan 
dan konservasi 
sumber daya 
alam 

Jumlah Taman 
Keanekaragam
an Hayati 

Unit 

Kajian 
dan 

Pemberd
ayaan 

2 1.500.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 
Pemeliha-

raan 3 
Kehati 

1.000.000.000 

Perme
liha-

raan 3 
Kehati 

1.000.000.000 Wajib BPLH 

17 5 

Program 
perlindungan 
dan konservasi 
sumber daya 
alam 

Jumlah 
masyarakat 
binaan 

Orang 800 791.500.000 800 800.000.000 800 800.000.000 800 800.000.000 800 800.000.000 800 800.000.000 Wajib BPLH 

18 5 
 

Jumlah Lubang 
Resapan 
Biopori, Sumur 
Resapan dan 
Kolam Resapan 

LRB,SR,KR 
6800 LR, 
225 SR, 0 

KR 
599.000.000 10.000 900.000.000 10.000 150.000.000 11.000 160.000.000 12.200 170.000.000 

13.00
0 

180.000.000 Wajib BPLH 

19 5 

Program 
Perlindungan 

dan Konservasi 
sumber daya 

alam 

Jumlah Mata 
Air yang 
dilindungi 

Unit - - 3 1.500.000.000 3 150.000.000 3 1.500.000.000 3 1.500.000.000 3 1.500.000.000 Wajib BPLH 
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20 5 

Program 
Perlindungan 

dan Konservasi 
sumber daya 

alam 

Jumlah 
Watervang/oxb
ow terkelola 

Unit - - 1 500.000.000 1 500.000.000 

Pemelihara
an 2 Lokasi 
Oxbow/Wa

tervang 

5.000.000 

Pemelihar
aan 2 
Lokasi 

Oxbow/W
atervang  

500.000.000 

Pemel
iharaa

n 2 
Lokasi 
Oxbo
w/Wa
tervan

g  

500.000.000 Wajib BPLH 

21 5 

Program 
Perlindungan 

dan Konservasi 
sumber daya 

alam 

Jumlah Desa 
Berbudaya 
Lingkungan 

Desa - - 10 500.000.000 10 500.000.000 10 500.000.000 10 500.000.000 10 500.000.000 Wajib BPLH 

22 5 

Program 
Perlindungan 

dan Konservasi 
sumber daya 

alam 

Jumlah 
Bangunan Sipil 
Teknis 

Unit - - 

15 Gully 
Plug, 3 

dam 
penahan 

1.000.000.000.000 

15 Gully 
Plug, 3 

dam 
penahan 

1.000.000.000.000 
15 Gully 

Plug, 3 dam 
penahan 

1.000.000.000.000 

15 Gully 
Plug, 3 

dam 
penahan 

1.000.000.000.000 

15 
Gully 
Plug, 

3 dam 
penah

an 

1.000.000.000.000 Wajib BPLH 

23 5 

Program 
perlindungan 
dan konservasi 
sumber daya 
alam 

Pengarusutmaa
n Perubahan 
Iklim Dalam 
Pembangunan 

Jumlah 
Demplot 

Perubahan 
Iklim 

Sosialisasi 
dan 

Pementu
kan Tim 

Pokja 
Proklim 

99.250.000 1 300.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 Wajib BPLH 

24 5 

Program 
Peningkatan 
Pengendalian 
Polusi 

Jumlah sarana 
Pengolahan Air 
Limbah (IPAL) 

unit 15 

1.874.000.000 

10 2.000.000.000 10 2.500.000.000 10 2.500.000.000 10 2.500.000.000 10 2.500.000.000 Wajib 
 

25 5 

Program 
Peningkatan 
Pengendalian 
Polusi 

Jumlah unit 
Pengolahan 
Limbah Padat 
(Non B3) 

unit - 0 - 1 350.000.000 1 375.000.000 1 400.000.000 0 - Wajib BPLH 
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26 5 

Program 
Peningkatan 
Pengendalian 
Polusi 

Jumlah unit 
Pengolahan Air 
Limbah 
Lanjutan/Unit 
Daur Ulang Air 
Limbah 

unit - - - 1 250.000.000 1 275.000.000 1 300.000.000 0 - Wajib BPLH 

 27 5 

Program 
Peningkatan 
Pengendalian 
Polusi 

Luas Lahan 
untuk 
Pembangunan 
IPAL Industri 

Ha - - 5 5.000.000.000 
          

28 5 

Program 
peningkatan 
pengendalian 
polusi 

Jumlah Peserta 
Sosialisasi 
terkait 
Pengendalian 
Pencemaran 
Lingkungan 

orang 600 248.500.000 650 275.000.000 650 350.000.000 650 385.000.000 700 450.000.000 700 500.000.000 Wajib 
 

29 5 

Program 
peningkatan 
pengendalian 
polusi 

Persentase 
parameter air 
permukaan (air 
sungai) yang 
dapat diuji 
terhadap 
paramaeter 
baku mutu 

% 78 500.000.000 80 1.400.000.000 85 3.582.720.000 90 3.782.092.208 95 5.000.000.000 100 7.250.000.000 Wajib BPLH 
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30 5 

Program 
peningkatan 
pengendalian 
polusi 

Presentase 
parameter 
udara ambien 
yang dapat 
diuji terhadap 
parameter 
baku mutu 

% 89 599.940.000 90 1.000.000.000 90 1.000.000.000 92 1.500.000.000 94 2.500.000.000 95 3.250.000.000 Wajib BPLH 

31 5 

Program 
peningkatan 
pengendalian 
polusi 

Persentase 
pemenuhan 
sarana 
prarasarana lab 
terhadap 
Permen LH no. 
6 tahun 2009 

% 23 505.000.000 25 2.400.000.000 30 3.500.000.000 40 4.500.000.000 50 5.750.000.000 60 7.000.000.000 Wajib BPLH 

32 5 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Akses Informasi 
Sumber Daya 
Alam dan 
Lingkungan 
Hidup 

Persentase 
dokumen yang 
dapat diakses 

% 100% 299.850.000 100% 500.000.000 100% 525.000.000 100% 550.000.000 100% 550.000.000 100% 575.000.000 Wajib BPLH 

    
        

  
 

  
 

  
 

  
  

    
JUMLAH 

   
8.261.120.000 

 
20.405.000.000 

 
20.652.720.000 

 
24.037.092.208 

 
27.850.000.000 

 
31.590.000.000 
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Misi Program Indikator Kinerja Satuan 

Target capaian 
evaluasi 

pelaksanaan 
s.d tahun 2015 

Target 
2016 

 Anggaran 2016  
Target 
2017 

 Anggaran 2017  
Target 
2018 

 Anggaran 2018  
Target 
2019 

 Anggaran 2019  
Target 
2020 

 Anggaran 2020  
Target 
2021 

 Anggaran 2021  

3 Program pengembangan 
kinerja pengelolaan 
persampahan 

Prosentase volume 
sampah yang dapat 
dikelola pemerintah 

%   24 

19,814,288,100 
 
 

                  
24  

75,342,497,832 
 
 

40 

114,847,281,000 
 
 

60 

115,447,281,000 
 
 

80 

123,240,000,000 
 
 

80 

136,525,000,000 
 
 

3 Program pengembangan 
kinerja pengelolaan 
persampahan 

Rasio daya tampung 
TPS/TPST terhadap 
jumlah penduduk 

rasio   1: 
18,20 

1: 17 1:10 1:6 1: 5 1: 5 

3 Program pengembangan 
kinerja pengelolaan 
persampahan 

Rasio Jumlah Truk 
Pengangkut Sampah 
per Satuan 
Penduduk 

rasio   1:6000 1:5500 1:5000 1:4500 1:4000 1:4000 

  Kegiatan Penyusunan 
Kebijakan Manajemen 
Pengelolaan Persampahan 

Jumlah dokumen 
perencanaan dan 
pengawasan 
pengelolaan 
persampahan 
(dokumen) 

      

180,840,000 
 

550,000,000 
 

150,000,000 
 

200,000,000 
 

250,000,000 
 

300,000,000 

  Kegiatan Penyediaan 
Prasarana dan Sarana 
Pengelolaan Persampahan 

        

3,901,039,200 
 

3,242,497,832 
 

48,126,881,000 
 

40,000,000,000 
 

24,540,000,000 
 

26,500,000,000 

  Kegiatan Peningkatan 
Operasi dan Pemeliharaan 
Prasarana dan Sarana 
Persampahan + tipiing 
free 

        

13,327,408,900 
 

35,000,808,125 
 

47,973,000,000 
 

54,990,141,000 
 

76,372,146,000 
 

85,649,360,600 

  Tipping Fee         
- 

 
14,000,000,000 

 
16,097,400,000 

 
17,707,140,000 

 
19,477,854,000 

 
21,425,639,400 

  Kegiatan Sosialisasi 
Kebijakan Pengelolaan 
Persampahan 

        

110,000,000 
 

500,000,000 
 

500,000,000 
 

550,000,000 
 

600,000,000 
 

650,000,000 

  Kegiatan Peningkatan 
Peran Serta masyarakat 
dalam Pengelolaan 
Persampahan 

        

2,295,000,000 
 

2,049,191,875 
 

2,000,000,000 
 

2,000,000,000 
 

2,000,000,000 
 

2,000,000,000 

  Kegiatan Pengadaan 
Sarana dan Prasarana 
Penunjang dan Pengadaan 
Lahan untuk TPST 

        

- 
 

20,000,000,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

      
19,814,288,100 

 
75,342,497,832 

 
114,847,281,000 

 
115,447,281,000 

 
123,240,000,000 

 
136,525,000,000 
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BAB VI 
INDIKATOR KINERJA DLH YANG MENGACU PADA TUJUAN 

DAN SASARAN RPJMD 
 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan 

(BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance 

indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara 

kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada 

target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan 

kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi 

yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.  

Indikator kinerja (performance indicator) sering disamakan dengan ukuran 

kinerja (performance measure). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan 

kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu 

pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya 

merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. 

Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian 

kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator 

kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian 

tujuan, sasaran, dan strategi. berikut ini merupakan Tujuan, sasaran, Indikator 

Sasaran dan Target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. 
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Tabel 6.1 
Tujuan, Sasaran , Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET JANGKA MENENGAH 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meningkatkan 
Kualitas Lingkungan 

Hidup 

Peningkatan Penerapan 
Dokumen dan Manajemen 

Lingkungan 

Persentase Pelaku Usaha yang 
memiliki dokumen Lingkungan  

60% 61% 62% 63% 64% 

Peningkatan Konservasi Sumber 
Daya Alam dan Pengendalian 

Kerusakan Lingkungan 

Persentase cadangan Air yang dapat 
diresapkan untuk air bersih 

 
0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 

Meningkatnya Upaya 
Pengendalian dan 

Penanggulangan Pencemaran 
Lingkungan 

Persentase Penurunan Beban 
Pencemaran Air Sumber Institusi 

10% 11% 12% 13% 14% 

Meningkatnya Pelayanan 
Masyarakat terkait penanganan 

Pengaduan dan sengketa di 
bidang lingkungan  

Persentase penanganan pengaduan 
masyarakat terkait pencemaran dan/ 

atau kerusakan lingkungan 
100% 100% 100% 100% 100% 

Peningkatan Persentase 
Pengelolaan Sampah 

Persentase volume sampah yang 
dapat dikelola  

 
24% 

 
24% 40% 60% 80% 

Meningkatkan 
Kapasitas dan 

Kapabilitas ASN 
Internal 

Meningkatkan Tata Kelola 
Pemerintahan Instansi Dinas 

Lingkungan Hidup 

Nilai AKIP B B B B BB 

Rata-rata Nilai SKP  84,92 85,00 85,20 85,40 85,60 

Prosentase Aset dalam Kondisi Baik 60% 61% 62% 63% 64% 
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6.1 Critical Success Factors (CSF)  

Faktor keberhasilan utama atau Critical Success Factors (CSF) adalah suatu 

area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area CSF ini 

menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel 

kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Suatu CSF dapat 

digunakan sebagai indikator kinerja atau masukan dalam menetapkan indikator 

kinerja. Identifikasi terhadap CSF dapat dilakukan terhadap berbagai faktor misalnya, 

potensi yang dimiliki organisasi, kesempatan, keunggulan, tantangan, kapasitas 

sumber daya, dana, sarana-prasarana, regulasi atau kebijakan organisasi, dan 

sebagainya. Untuk memperoleh CSF yang tepat dan relevan, CSF harus secara 

konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Setiap organisasi 

mempunyai CSF yang berbeda-beda karena sangat tergantung pada unsur-unsur apa 

dari organisasi tersebut yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam 

pencapaian tujuan.  

CSF sering disamakan pengertiannya dengan key performance indicator (KPI) 

yang sebenarnya sangat berbeda. KPI adalah sekumpulan indikator yang dapat 

dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun 

nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat 

digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capain kinerja.  

6.2 Pengembangan Indikator Kinerja  

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu 

aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk 

tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang 

dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen 

berikut:  

a. Biaya pelayanan (cost of service)  

Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (unit cost), misalnya 

biaya per unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya 

unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada 

keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut dapat dibuat 

indikator kinerja proksi, misalnya belanja per kapita.  
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b. Penggunaan (utilization)  

Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah 

pelayanan yang ditawarkan (supply of service) dengan permintaan publik (public 

demand). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan 

pengukurannya biasanya berupa volume absolut atau persentase tertentu, misalnya 

persentase penggunaan kapasitas. Contoh lain adalah rata-rata jumlah penumpang 

per bus yang dioperasikan. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui 

frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap-tiap jalur.  

c. Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards)  

Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indicator yang paling sulit 

diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Penggunaan 

indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hati-hati karena 

kalau terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan kontra produktif. 

Contoh indikator kualitas dan standar pelayanan misalnya perubahan jumlah 

komplain masyarakat atas pelayanan tertentu.  

d. Cakupan pelayanan (coverage)  

Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat 

kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan 

pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.  

e. Kepuasan (satisfaction)  

Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara 

langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat (need 

assessment), dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun 

demikian, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya jumlah komplain. 

Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerja sama antar unit kerja.  

Dalam RPJMD tujuan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi  adalah 

“Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan”. Adapun sasarannya adalah “Meningkatkan 

pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan 

Terselenggaranya konservasi sumber daya alam”. Indikator kinerja yang mendukung 

tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud ditampilkan dalam Tabel 6.2 berikut.  
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Tabel 6.2 
Indikator Kinerja Tahun 2016-2021 

N
o 

M
i
s
i 

Program Indikator Satuan 
Target 
2016 

Anggaran 
2016 

Target 
2017 

Anggaran 
2017 

Target 2018 
Anggaran 

2018 
Target 2019 

Anggaran 
2019 

Target 2020 
 Anggaran 

2020  
Target 2021 

 Anggaran 
2021  

 Bidang 
Urusan  

SKPD 
Pena-

nggung 
Jawab 

   
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 4 

Program 
pengendali-an 
pencemar-an 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 
  

1. Jumlah usaha 
/kegiatan yang 
telah mengikuti 
pelatihan ekolabel               

jumlah 
usaha 
/kegiata
n 

15 

149,250,000 

40 

175,000,000 

80 

200,000,000 

120 

225,000,000 

160 

250,000,000 

200 

275,000,000 

 Wajib  

BPLH 

2. Jumlah usaha 
/kegiatan yang 
telah mempunyai 
sertifikat ecolabel 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
usaha 
/kegiata
n 

2 4 6 8 10 12  Wajib  

  4 

Program 
pengendali-an 
pencemar-an 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Kajian 
pengendalian 
pencemaran dan 
perusakan 
lingkungan 

Kajian 

Tersedi
a 

Referen
si 

Produks
i Bersih 
Industri 

50 
buah 

leaflet 
produ

k-si 
bersih 

dan 
ekola

bel 

50 buah 
booklet 
produksi 

bersih dan 
ekolabel 

100 buah 
leaflet 

produksi 
bersih dan 
ekolabel 

100 buah 
booklet 
produksi 

bersih dan 
ekolabel 

100 buah 
booklet 
produksi 

bersih dan 
ekolabel 

  
 

2 4 

Program 
pengendali-an 
pencemar-an 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Pengawasan 
terhadap usaha 
/kegiatan yang 
telah memiliki 
dokumen /izin 
lingkungan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Usaha 
/kegiata
n 

150 131,500,000 200 150,000,000 250 175,000,000 300 200,000,000 350 225,000,000 400 250,000,000 Wajib BPLH 
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3 5 

Program 
pengendali-an 
pencemar-an 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Persentase 
kebersihan dan 
keteduhan titik 
pantau Adipura 

Nilai 75 495,000,000 72 500,000,000 73 500,000,000 73 600,000,000 73 
         

650,000,000  
74 

           
750,000,000  

Wajib BPLH 

4 5 

Program 
pengendali-an 
pencemar-an 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Persentase 
penaatan usaha 
/kegiatan dalam 
pengendalian 
pencemaran 
lingkungan hidup 

% 60 

417,000,000 

61 250,000,000 62 275,000,000 63 300,000,000 64 
         

325,000,000  
65 

           
350,000,000  

 Wajib  BPLH 

5 5 

Program 
pengendali-an 
pencemar-an 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Persentase 
parameter 
pengujian kualitas 
udara ambien yang 
memenuhi baku 
mutu 

% 90 91 250,000,000 92 260,000,000 93 270,000,000 94 
         

280,000,000  
95 

           
290,000,000  

 Wajib  BPLH 

6 5 

Program 
pengendali-an 
pencemar-an 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Jumlah usaha 
/kegiatan yang 
mengikuti Program 
Peringkat Kinerja 
Perusahaan tingkat 
kabupaten 

unit 0 20 150,000,000 25 200,000,000 30 250,000,000 35 
      

300,000,000  
40 

           
350,000,000  

 Wajib  
 

7 5 

Program 
pengendali-an 
pencemar-an 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Nilai Indeks 
Kualitas Air 

- 20 21 70,000,000 22 80,000,000 23 90,000,000 24 
      

100,000,000  
25 

           
110,000,000  

 Wajib  
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8 5 

Program 
pengendali-an 
pencemar-an 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Nilai Indeks 
Kualitas Udara 

- 60 61 125,000,000 62 150,000,000 63 175,000,000 64 
      

200,000,000  
65 

           
225,000,000  

 Wajib  
 

9 5 

Program 
pengendali-an 
pencemar-an 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Jumlah kebijakan 
pengelolaan 
lingkungan hidup 

Kebijaka
n 

1 

1,172,500,00
0 

2 300,000,000 0 
 

0 
 

0 
                               

-  
0    Wajib  BPLH 

10 5 

Program 
pengendali-an 
pencemar-an 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Jumlah Kajian 
Pengendali-an 
Pencemaran 
Lingkungan  

Kajian 9 6 800,000,000 2 500,000,000 3 700,000,000 2 
         

500,000,000  
3 

           
750,000,000  

 Wajib  
 

11 5 

Program 
pengendali-an 
pencemar-an 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Persentase usaha 
/kegiatan yang 
ditertibkan dalam 
pengendali-an 
pencemaran 
lingkungan hidup 

% 100 

343,580,000 

100 250,000,000 100 275,000,000 100 300,000,000 100 
         

300,000,000  
100 

           
300,000,000  

 Wajib  BPLH 

12 5 

Program 
pengendali-an 
pencemar-an 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Persentase 
penanganan 
pengaduan 
masalah 
lingkungan hidup 

% 100 100 500,000,000 100 600,000,000 100 700,000,000 100 
      

800,000,000  
100 

           
900,000,000  

 Wajib  
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13 5 

Program 
pengendali-an 
pencemar-an 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Jumlah  forum 
kemitraan 
pengendalian 
pencemaran dan 
penegakan hukum 
lingkungan 

Forum 1 2 260,000,000 3 330,000,000 6 800,000,000 7 
      

600,000,000  
7 

           
460,000,000  

 Wajib  BPLH 

14 5 

Program 
perlindung-an 
dan konservasi 
sumber daya 
alam 

Jumlah Kajian 
Konservasi  SDA 
dan Pengendalian 
Kerusakan 
Lingkungan 

Kajian 4 485,000,000 3 
1,000,000,00

0 
3 

1,000,000,00
0 

3 
1,500,000,00

0 
3 

   
1,500,000,00

0  
3 

      
1,500,000,00

0  
 Wajib  BPLH 

15 5 

Program 
perlindung-an 
dan konservasi 
sumber daya 
alam 

Luas Persemaian 
Desa/KBR (Kebun 
Bibit Rakyat) 

Ha 0.25 

298,500,000 

0.5 500,000,000 0.5 500,000,000 0.5 500,000,000 0.5 
      

500,000,000  
0.5 

           
500,000,000  

 Wajib  BPLH 

16 5 

Program 
perlindung-an 
dan konservasi 
sumber daya 
alam 

Jumlah Taman 
Keaneka-ragaman 
Hayati 

Unit 

Kajian 
dan 

Pember
-dayaan 

1 500,000,000 1 
1,000,000,00

0 
1 

1,000,000,00
0 

Pemeliha-
raan 3 
Kehati 

   
1,000,000,00

0  

Permeliha-
raan 3 
Kehati 

      
1,000,000,00

0  
 Wajib  BPLH 

17 5 

Program 
perlindung-an 
dan konservasi 
sumber daya 
alam 

Jumlah masyarakat 
binaan 

Orang 1500 791,500,000 1500 800,000,000 1500 800,000,000 1500 800,000,000 1500 
      

800,000,000  
1500 

           
800,000,000  

 Wajib  BPLH 

18 5   
Jumlah Lubang 
Resapan Biopori 

Lubang 
Biopori 

6800 

599.000.000 

10,00
0 

150,000,000 10,000 150,000,000 11,000 160,000,000 12,200 170,000,000  13,000 
           

180,000,000  
 Wajib  BPLH 

19 5 

Program 
perlindung-an 
dan konservasi 
sumber daya 
alam 

Jumlah Sumur 
Resapan Air Hujan 

SRA 20 80 800,000,000 100 
1,000,000,00

0 
100 

1,000,000,00
0 

130 
  

1,300,000,00
0  

150 
      

1,500,000,00
0  

 Wajib  BPLH 
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20 5 

Program 
perlindung-an 
dan konservasi 
sumber daya 
alam 

Pengarusut-maan 
Perubahan Iklim 
Dalam 
Pembangun-an  

Jumlah 
Demplo

t 
Perubah

-an 
Iklim 

Sosialisa
-si dan 

Pemben
-tukan 

Tim 
Pokja 

Proklim 

99,250,000 1 300,000,000 2 600,000,000 2 600,000,000 2 600,000,000  2 
           

600,000,000  
 Wajib  BPLH 

21 5 

Program 
Peningkat-an 
Pengendali-an 
Polusi  

Jumlah sarana 
Pengolahan Air 
Limbah (IPAL) 

unit 15 

1,874,000,00
0 

10 
2,000,000,00

0 
10 

2,500,000,00
0 

10 
2,500,000,00

0 
10 

   
2,500,000,00

0  
10 

      
2,500,000,00

0  
 Wajib  

 

22 5 

Program 
Peningkat-an 
Pengendali-an 
Polusi  

Jumlah unit 
Pengolahan 
Limbah Padat (Non 
B3) 

unit - 0 - 1 350,000,000 1 375,000,000 1 
      

400,000,000  
0 

                                
-  

 Wajib  BPLH 

23 5 

Program 
Peningkat-an 
Pengendali-an 
Polusi  

Jumlah unit 
Pengolahan Air 
Limbah Lanjutan 
/Unit Daur Ulang 
Air Limbah 

unit - - - 1 250,000,000 1 275,000,000 1 300,000,000  0 
                                

-  
 Wajib  BPLH 

  5 

Program 
Peningkat-an 
Pengendali-an 
Polusi  

Luas Lahan untuk 
Pembangun-an 
IPAL Industri  

Ha - - 5 
5,000,000,00

0      
  

 
    

 

24 5 

Program 
Peningkat-an 
Pengendali-an 
Polusi  

Jumlah Peserta 
Sosialisasi terkait 
Pengendalian 
Pencemaran 
Lingkungan  

orang 600 248,500,000 650 275,000,000 650 350,000,000 650 385,000,000 700 
      

450,000,000  
700 

           
500,000,000  

 Wajib  
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25 5 

Program 
Peningkat-an 
Pengendali-an 
Polusi  

Persentase 
parameter air 
permukaan (air 
sungai) yang dapat 
diuji terhadap 
paramaeter baku 
mutu 

% 78 500,000,000 80 
1,400,000,00

0 
85 

3,582,720,00
0 

90 
3,782,092,20

8 
95 

   
5,000,000,00

0  
100 

      
7,250,000,00

0  
Wajib BPLH 

26 5 

Program 
Peningkat-an 
Pengendali-an 
Polusi  

Presentase 
parameter udara 
ambien yang dapat 
diuji terhadap 
parameter baku 
mutu 

% 89 599,940,000 90 
1,000,000,00

0 
90 

1,000,000,00
0 

92 
1,500,000,00

0 
94 

   
2,500,000,00

0  
95 

       
3,250,000,00
0  

Wajib BPLH 

27 5 

Program 
Peningkat-an 
Pengendali-an 
Polusi  

Persentase 
pemenuhan sarana 
prarasarana lab 
terhadap Permen 
LH no. 6 tahun 
2009 

% 23 505,000,000 25 
2,400,000,00

0 
30 

3,500,000,00
0 

40 
4,500,000,00

0 
50 

   
5,750,000,00

0  
60 

      
7,000,000,00

0  
Wajib BPLH 

28 5 

Program 
Peningkat-an 
Kualitas dan 
Akses 
Informasi 
Sumber Daya 
Alam dan 
Lingkung-an 
Hidup 

Persentase 
dokumen yang 
dapat diakses 

% 100% 299,850,000 100% 500,000,000 100% 525,000,000 100% 550,000,000 100% 
      

550,000,000  
100% 

           
575,000,000  

Wajib BPLH 

          
         

  
 

    
 

    
JUMLAH   

  
 

8,261,120,00
0 

 

20,405,000,0
00 

 

20,652,720,0
00 

 

24,037,092,2
08 

 

27,850,000,0
00 

 

     
31,590,000,0

00    
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Hasil reviu internal dalam rangka peningkatan kualitas RENSTRA DLH Kabupaten Bandung dapat dilihat pada table berikut:  

Tabel 6.3 
Indikator Kinerja Tahun 2016-2021(Reviu) 

 

No Program Indikator Satuan 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Bidan
g 

Urusa
n 

SKPD 
Penangg

ung 
Jawab 

Anggaran 
(Rp) 

Target 
Anggaran 

(Rp) 
Target 

Anggaran 
(Rp) 

Target 
Anggaran 

(Rp) 
Target 

Anggaran 
(Rp) 

Target 
Anggaran 

(Rp) 
Target 

1 Program 
Pengendal
ian 
Pencemar
an Dan 
Perusakan 
Lingkunga
n Hidup 
  

 
Dokumen 
perencanaan 
pengelolaan 
lingkungan 
hidup 

Dokum
en 

274.500.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 220.000.000 1 230.000.000 1 250.000.000 1 Wajib DLH 

  Jumlah Pelaku 
usaha yang 
telah 
menyusun 
dokumen 
Lingkungan 

Persen 131.500.000 60 161.000.000 60 130.000.000 60 150.000.000 60 160.000.000 60 170.000.000 60 Wajib DLH 

  Jumlah Pelaku 
Usaha yang 
telah 
menerapkan 
Sistem 
manajemen 
Lingkungan 

Usaha/ 
Kegiata
n 

149.250.000 2 200.000.000 4 200.000.000 6 225.000.000 8 250.000.000 10 275.000.000 12 Wajib DLH 

  Penurunan 
Beban 
Pencemaran 
Lingkungan 
dari sumber 
institusi 

Persen 2.176.500.0
00 

10 3.020.341.2
59 

11 3.300.000.0
00 

12 3.500.000.0
00 

13 3.700.000.0
00 

14 3.900.000.0
00 

15 Wajib DLH 

  Peningkatan 
kualitas air 
sungai (indeks 
kualitas air) 
dan 
peningkatan 
kualitas  
udara (indeks 
kualitas 
udara) 

Nilai 
IKA dan 
IKU 

20 IKA dan 
60 IKU 

21 IKA 
dan 61 
IKU 

22 IKA 
dan 62 
IKU 

23 IKA 
dan 63 
IKU 

24 IKA dan 
64 IKU 

25 IKA dan 
65 IKU 

Wajib DLH 

  Penurunan 
beban 

Persen       Wajib DLH 
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No Program Indikator Satuan 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Bidan
g 

Urusa
n 

SKPD 
Penangg

ung 
Jawab 

Anggaran 
(Rp) 

Target 
Anggaran 

(Rp) 
Target 

Anggaran 
(Rp) 

Target 
Anggaran 

(Rp) 
Target 

Anggaran 
(Rp) 

Target 
Anggaran 

(Rp) 
Target 

pencemaran 
dari sumber 
non institusi 
(non point 
source) 

2 Program 
Peningkat
an 
Pengendal
ian Polusi 

Penurunan 
Beban 
Pencemaran 
Lingkungan 
dari sumber 
institusi 

Persen  10 11 12 13 14 15   

  Penurunan 
beban 
pencemaran 
dari sumber 
non institusi 
(non point 
source) 

Persen          

  Persentase 
penanganan 
kasus  dan 
pengaduan 
masyarakat di 
bidang 
lingkungan 
hidup 

Persen 343.580.000 100 400.000.000 100 700.000.000 100 750.000.000 100 800.000.000 100 850.000.000 100 Wajib DLH 

  Persentase 
penaatan 
usaha / 
kegiatan yang 
dilakukan 
penertiban/ 
penegakan 
hukum 

Persen 100 100 100 100 100 100 Wajib DLH 

3 Program 
Pengemba
ngan 
Kinerja 
Pengelola
an 
Persampa
han 

Persentase 
volume 
sampah yang 
dapat dikelola 
oleh 
pemerintah 
dan 
masyarakat 

Persen 22.729.345.
600 

24 30.775.897.
895 

24 36.432.072.
271 

40 40.000.000.
000 

60 45.000.000.
000 

80 50.000.000.
000 

80 Wajib DLH 

  Jumlah/perse
n tempat 
pengelolaan 
sampah 

Unit       Wajib DLH 

  Jumlah sarana 
dan prasaran 

Unit       Wajib DLH 
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No Program Indikator Satuan 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Bidan
g 

Urusa
n 

SKPD 
Penangg

ung 
Jawab 

Anggaran 
(Rp) 

Target 
Anggaran 

(Rp) 
Target 

Anggaran 
(Rp) 

Target 
Anggaran 

(Rp) 
Target 

Anggaran 
(Rp) 

Target 
Anggaran 

(Rp) 
Target 

pengelolaan 
sampah   

  Jumlah 
kelompok 
masyarakat, 
orang yang 
terlibat dalam 
pengelolaan 
sampah 

Pokja       Wajib DLH 

4 Program 
Peningkat
an 
Kualitas 
dan akses 
informasi 
Sumber 
Daya 
Alam dan 
Lingkunga
n Hidup 

Jumlah data 
inventarisasi 

Persen 299.850.000 100 550.000.000 100 550.000.000 100 550.000.000 100 575.000.000 100 600.000.000 100 Wajib DLH 

  Jumlah 
dokumen 
informasi 
lingkungan 

Wajib DLH 

  Jumlah sarana 
pengolahan 
data dan 
informasi 
yang dapat 
diakses 

Wajib DLH 

5 Program 
Perlindun
gan dan 
Konservas
i Sumber 
Daya 
Alam 

Jumlah sarana 
konservasi 
Sumber Daya 
Air (KSDA) 

LRB, 
 SR 

2.038.350.0
00 

6800, 
20 

4.485.537.2
33 

200.00
0, 
55 

5.225.000.0
00 

200.00
0, 
70 

5.500.000.0
00 

200.00
0, 
70 

5.750.000.0
00 

200.000, 
70 

6.000.000.0
00 

200.000, 
70 

Wajib DLH 

  Jumlah 
masyarakat/k
ader yang 
melakukan 
upaya KSDA 
dan jumlah 
desa 
berbudaya 
lingkungan 

Orang 800 1.500 1.800 1.800 1.800 1.800 Wajib DLH 

  Jumlah kajian 
terkait 

Dokum
en 

4 3 3 3 3 3 Wajib DLH 
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No Program Indikator Satuan 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Bidan
g 

Urusa
n 

SKPD 
Penangg

ung 
Jawab 

Anggaran 
(Rp) 

Target 
Anggaran 

(Rp) 
Target 

Anggaran 
(Rp) 

Target 
Anggaran 

(Rp) 
Target 

Anggaran 
(Rp) 

Target 
Anggaran 

(Rp) 
Target 

Konservasi 
Sumber Daya 
Alam dan 
pengendalian 
kerusakan 
lingkungan 

  Luas area 
tertanami 

Ha 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 pemelihar
aan 

Wajib DLH 

  Jumlah TKH 
dan luas 
persemaian 

Unit - 2 1 LS 1 B Pemelihar
aan 

Pemelihar
aan 

Wajib DLH 

  Jumlah Air 
yang dapat 
dicadangkan 
untuk air 
bersih 

Persen - 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 Wajib DLH 

  Jumlah mata 
air yang 
dilindungi 

Mata 
Air 

- - 3 3 3 3 Wajib DLH 

  Jumlah Desa 
berbudaya 
lingkungan 

desa - 10 35 35 35 penguatan Wajib DLH 

  Pengarusutam
aan 
Perubahan 
Iklim dalam 
Pembangunan 

demplo
t 

 Sosialisasi 
dan 
pembentu
kan pokja 

1 2 2 2 2 Wajib DLH 
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BAB VII 
PENUTUP 

 

 

Renstra BPLH Tahun 2016-2021 disusun dengan berdasarkan kepada visi dan 

misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten 

Bandung Tahun 2016-2021 serta memperhatikan perkembangan isu lingkungan 

hidup terkini yang menjadi kewenangan, termasuk pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Rencana strategis Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 

memberikan gambaran tentang upaya upaya mengatasi permasalahan lingkungan 

hidup sesuai dengan isu strategis yaitu pengendalian pencemaran lingkungan hidup 

dan kerusakan sumberdaya alam melalui program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan lima tahun yang akan datang. 

Dalam dokumen renstra ini telah ditetapkan indikator kinerja BPLH 

berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi 

organisasi.  Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dalam kurun waktu 5 tahun 

ditentukan oleh dukungan semua faktor, antara lain sumberdaya manusia yang 

memadai, sarana dan prasarana serta pendanaan yang sesuai dengan perkembangan 

permasalahan, dan faktor-faktor eksternal lain, seperti terselenggaranya koordinasi 

dan kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan.     

Rencana strategis Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 

akan dijadikan pedoman penyususnan rencana kerja tahunan dalam melaksanakan 

kegiatan yang menjadi tupoksi BPLH. 

Namun demikian berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 

2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dimana terdapat 

beberapa perubahan dalam organisasi perangkat daerah bidang lingungan hidup 

termasuk nama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menjadi Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) maka dirasa perlu melakukan revisi dan penyesuaian pada 

renstra BPLH Tahun 2016-2021 ini pada tahun kedua (2017) sehingga dapat 

mengakomodir perubahan yang terjadi, diantaranya dengan masuknya Bidang 

Pengelolaan Sampah yang memiliki kegiatan cukup besar didalamnya sehingga perlu 
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dilakukan beberapa penyesuaian. Selain itu juga dengan adanya tuntutan untuk 

menaikkan kinerja organisasi dalam melaksanakan tupoksinya. 

 

 




