
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2021 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG 

 
 

              BAB I PENDAHULUAN  

Sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 76 tahun 2020 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan fungsinya adalah : 

1. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;  

2. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup; 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup; 

4. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan    

fungsinya. 

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada visi dan misi Kepala Daerah, DLH 

kabupaten Lumajang berusaha mengindentifikasi permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta 

permukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat 

pembuangan limbah ke media lingkungan air, udara dan tanah serta tingginya 

timbulan sampah. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa 

memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan 

ekosistem,hutan/lahan 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya uji 

kualitas air dengan 

hasil baik 

Persentase titik pantau dengan 

kualitas air baik 

55,56 % 

2. Mening atnya uji 
kualitas udara 
dengan hasil baik 

Persentase titik pantau dengan 

kualitas udara baik 

62,50 % 

3. Meningkatnya 

pengelolaan sampah 

Persentase pengelolaan 

sampah 

68,87 % 

4. Meningkatnya kualitas 

tutupan lahan 

Persentase tutupan lahan 20 % 

 

 
 

 

 
 

  BAB III AKUNTABILITAS KINERJA  



          3.1 Tabel Capaian Kinerja 

 
NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian  Ket 

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

1. Meningkatnya 

uji kualitas air 

dengan hasil 

baik 

Persentase 

titik pantau 

dengan 

kualitas air 

baik 

55,56 % 55,95 % 100,70 %  

2. Mening 
atnya uji 
kualitas 
udara 
dengan hasil 
baik 

Persentase 

titik pantau 

dengan 

kualitas udara 

baik 

62,50 % 75 % 120 %  

3. Meningkatnya 

pengelolaan 

sampah 

Persentase 

pengelolaan 

sampah 

68,87 % 39,25 % 56,99 %  

4. Meningkatnya 

kualitas tutupan 

lahan 

Persentase 

tutupan lahan 

20 %  105,62 % 528,1 %  

 

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Pada triwulan IV (empat), terdapat Perubahan pada Renstra OPD sehingga 

terdapat perubahan juga pada sasaran strategis dan target kinerja sebagaimana 

pada table 3.1. Capaian kinerja berdasarkan 4 (empat) sasaran dan indikator 

adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya pengendalian kualitas air dengan indikator persentase titik 

pantau dengan kualitas air baik dan target 55,56 % di triwulan IV tercapai 

realisasi sebesar 55,95%. Dari 24 titik, dengan beberapa parameter 

pengukur, yaitu TSS, BOD dan COD sudah memenuhi baku mutu yang 

sudah ditetapkan. Hal Ini disebabkan kesadaran masyarakat yang sudah 

mulai tumbuh untuk tetap menjaga lingkungan dan pengawasan terhadap 

usaha/kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terus 

dilakukan sepanjang tahun memberikan dampak yang signifikan; 

b. Meningkatnya pengendalian kualitas udara dengan indikator persentase titik 

pantau dengan kualitas udara baik dengan target 62,50 % terealisasi sebesar 

75 % sehingga capainnya melebihi target yg ditetapkan, hal ini disebabkan 

kesadaran masyarakat yang sudah mulai tumbuh untuk tetap menjaga 

lingkungan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berkaitan 

dengan lingkungan hidup yang terus dilakukan sepanjang tahun 

memberikan dampak yang signifikan; 

 

 



c. Meningkatnya pengelolaan sampah dengan indikator persentase pengelolaan 

sampah dan target 68,87 terealisasi sebesar 39,25% sehingga belum 

memenuhi target disebabkan karena kondisi potensi timbulan sampah 

cukup tinggi tetapi tidak sebanding dengan tersedianya sarana prasarana, 

sumber daya manusia dan biaya operasional serta kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber timbulan sampah; 

d. Meningkatnya tutupan lahan dengan indikator persentase tutupan lahan  

dengan target 20 % teralisasi 105 % sehingga melebihi target yang ditetapkan 

disebabkan pengelolaan taman dan tutupan lahan semakin meningkat 

dengan disertai peran serta masyarakat dalam upaya penghijauan dan 

penanaman kembali didaerah lahan kritis dan tangkapan air hujan. 

 

3.3 Realisasi Anggaran 

 Program Anggaran Realisasi Capaian 

1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp. 18.363.096.039,- Rp 18.219.808.165 99,22% 

2. Program Perencanaan 

Lingkungan Hidup 

Rp 313.500.000,- Rp 312.554.000 99,70% 

3.  Program Pengendalian 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

Rp 346.997.262,- Rp 334.431.635 96,38% 

4. Program Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

(Kehati) 

Rp 3.487.199.744,- Rp 3.199.080.601 91,74% 

5. Program Pengendalian Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) 

dan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun  (Limbah B3) 

RP 99.350.000,- Rp 98.943.500 99,59% 

6. Program Pembinaan dan 

Pengawasan Terhadap Izin 

Lingkungan  dan Izin 

Perlindungan  dan Pengelolaan 

ingkungan Hidup  (PPLH) 

Rp 52.087.250,- Rp 52.086.000 99,99% 

7. Program Peningkatan 

Pendidikan, Pelatihan dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup 

Untuk Masyarakat 

Rp 157.881.550,- Rp 157.489.000 99,75% 

8. Program Penghargaan 

Lingkungan Hidup dan 

Masyarakat 

 

 

Rp 0,- Rp 0,- - 

 



 Program Anggaran Realisasi Capaian 

9.  Program Penanganan 

Pengaduan Lingkungan Hidup 

Rp 105.693.995,- Rp 100.885.424 95,45% 

10. Program Pengelolaan 

Persampahan 

RP 4.092.143.910,- Rp 3.986.242.969 97,41 % 

 

  BAB IV PENUTUP  

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang pada Triwulan IV 

(empat) Tahun 2021 ini sudah mencapai target tapi masih ada yang belum mencapai 

target dan Kami akan terus meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya.   
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