
Program : 1. Pengendalian 
Pencemaran 
dan/atau  
Kerusakan LH 

                  2. Penanganan 
pengaduan  

Sasaran: 1.  tertanganinya 
pengendalian 
pencemaran 
dan  kerusakan 
LH 

                 2. Terpenuhinya 
penanganan 
pengaduan 
lingkungan 
Tertanganinya 
Pengaduan 
Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SASARAN STRATEGIS : 

MENINGKATNYA PENGENDALIAN 

KUALITAS AIR 

 

SASARAN : 
Meningkatnya kualitas air 
INDIKATOR KINERJA : 
Indeks Kualitas Air (IKA) 
 
 

Cascading Kinerja 
Dinas Lingkungan Hidup  

KEPALA 

DAERAH

H 

Program :  1. Pengendalian bahan 
berbahaya dan beracun (B3) 
dan  limbah bahan beracun 
dan berbahaya (limbah B3) 

 2.Pengelolaan Persampahan  
Sasaran  : 1. meningkatnya penyimpanan 

sementara LB3 sesuai standar 
pada titik usaha usaha 

                  2. meningkatnya pengelolaan 
sampahtitik Meningkatnya 
pengelolaan sampah 

Program : 1. Pembinaan dan 
pengawasan 
terhadap izin 
lingkungan dan 
izin perlindungan 
dan pengelolaan 
lingkungan hidup 

                  2. Perencanaan 
lingkungan hidup 
(RPPLH) 

Sasaran  : 1. Terpenuhinya 
pemantauan 
usaha terhadap 
izin lingkungan 
dan fasilitasi 
perizinan 

                   2. Tersusunnya 
dokumen 
lingkungan hidup 

Program :  1. Pengakuan 
keberadaan 
masyarakat hukum 
adat (MHA), kearifan 
lokal dan hak MHA 
yang terkait dngan 
PPLH 

                  2. Peningkatan 
pendidikan, pelatihan 
dan penyuluhan 
lingkungan hidup 
untuk masyarakat 

                  3. Penghargaan 
lingkungan hidup 
untuk masyarakat 

                  4. Pengelolaan 
keanekaragaman 
hayati (Kehati) 

 

KEPALA 

PD 

Eselon 

III 

Program :  1. Penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 
kabupaten/kota 

Sasaran:      Terpenuhinya 
urusan 
penunjang 
pemerintahan 
kabupaten/kota 

 

% titik pantau dengan kualitas air  
baik 

SASARAN STRATEGIS : 

 MENINGKATNYA PENGELOLAAN 

SAMPAH 

 

% pengelolaan sampah 
 

SASARAN STRATEGIS : 

MENINGKATNYA PENGENDALIAN 

KUALITAS UDARA 

 

% titik pantau dengan kualitas 
udara baik 

SASARAN STRATEGIS : 

 MENINGKATNYA TUTUPAN 

LAHAN 

 

% Tutupan lahan 
 

SASARAN : 
Meningkatnya kualitas Udara 
INDIKATOR KINERJA : 
Indeks Kualitas Udara (IKU) 
 

 

SASARAN : 
Meningkatnya kualitas tutupan 
lahan 
INDIKATOR KINERJA : 
Indeks Kualitas Tutupan lahan 
(IKTL) 

TUJUAN STRATEGIS : 

MENINGKATKAN PENGENDALIAN 

KUALITAS AIR 

 

TUJUAN STRATEGIS : 

MENINGKATKAN PENGELOLAAN 

SAMPAH 

 

TUJUAN STRATEGIS : 

MENINGKATKAN PENGENDALIAN 

KUALITAS UDARA 

 

TUJUAN STRATEGIS : 

MENINGKATKAN TUTUPAN LAHAN 

 

Indeks Kualitas Air (IKA) 
 

Indeks Pengelolaan Sampah 
 

Indeks Kualitas Udara (IKU) 
 

Indeks Kualitas Tutupan lahan 
(IKTL) 



 

 
- % pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 
yang telah tertangani 

- % penanganan 
pengaduan lingkungan 
hidup 

- %  titik usaha dengan pengelolaan 
limbah B3 sesuai standar 
-  %  sampah terkelola 
 

- % usaha/kegiatan yang 
dibina dan diawasi perizinan 
lingkungannya 

- % dokumen perencanaan 
lingkungan hidup yang 
tersusun 

- %  MHA terkait PPLH yang 
memiliki kapasitas 
pengelolan lingkungan 
hidup 

- % lembaga /masyarakat 
yang mendapat fasilitasi 
pendidikan, pelatihan dan 
penyuluhan lingkungan 
hidup 

- % lembaga/masyarakat 
yang mendapat apresiasi 
pengelolaan lingkungan 
hidup 

- % pengelolaan 
keanekaragaman hayati 

-  %  pemenuhan fasilitasi 
kebutuhan operasional 
perkantoran 

 

Sasaran :  1. Terpenuhinya 
pengakuan 
keberadaan MHA 

                  2. Meningkatkan 
pendidikan, pelatihan 
dan penyuluhan LH 
untuk masyarakat 

                  3. Meningkatkan 
lembaga msyarakat 
yang mendapat 
penghargaan               

                  4. Meningkatkan 
jumlah 
keanekaragaman 
hayati yang dikelola 

 


