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Data Umum Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tertanggal 23 Desember 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pasal 4 dikatakan bahwa Kepala Dinas 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan 

Hidup dan Sumber Daya Alam untuk membantu Kepala Daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya 

sesuai dengan tugas kedinasan. 

Staf Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 21 orang PNS dengan kualifikasi 

pendidikan sebagai berikut: 

* Pasca Sarjana (S2) : 6 Orang 

* Sarjana (S1) : 10 Orang 

* Sarjana Muda/Diploma : 5 Orang 

a. Pangkat dan Golongan Staf : 

* Pembina Utama Muda, IV/c : 1 Orang 

* Pembina Tk. I, IV/b : 1 Orang 

* Pembina, IV/a : 3 Orang 

* Penata Tk. I, III/d : 5 Orang 

* Penata, III/c : 5 Orang 

* Penata Muda Tk. I, III/b : 3 Orang 

* Penata Muda, III/a : 1 Orang 

* Pengatur, II/c : 2 Orang 

b. Pejabat Struktural 

* Eselon II : 1 Orang 

* Eselon III : 5 Orang 

* Eselon IV : 10 Orang 

Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi 

Pada pasal 5 Perbup diatas, dinyatakan bahwa Kepala Dinas mempunyai 

fungsi : 

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan lingkungan 

hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan 

ekosistem, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan 
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kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim serta penurunan 

gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lingkungan hidup secara 

secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, 

peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim serta penurunan gangguan, 

ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup; 

3. Pengoordinasian dan persinkronisasian pelaksanaan kebijakan Amdal, 

pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, kemitraan lingkungan, serta 

penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup; 

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

penyelenggaraan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi 

sumber daya alam dan ekosistem, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak 

perubahan iklim serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum 

bidang lingkungan hidup; 

5. Pelaksanaan pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup; 

6. Pembinaan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di Bidang Lingkungan 

Hidup; 

7. Pemberian dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di 

Dinas Lingkungan Hidup dan SDA; 

8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas 

Lingkungan Hidup dan SDA; 

9. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas 

Lingkungan Hidup dan SDA; 

10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan 

SDA; dan 

11. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan. 

Adapun rincian Tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Dinas 

Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo berdasarkan 

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya 

Alam adalah sebagai berikut : 
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Sekretaris 

Tugas : Mengelola kesekretariatan, menyusun rencana program, mengendalikan 

dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan, mengelola administrasi 

keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin, aset, administrasi umum 

dan kepegawaian Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai 

dengan tugas kedinasan. 

Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan kepegawaian; 

  b. penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam 

rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan;  

  c. pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan 

keuangan, pengelolaan aset, perlengkapan Dinas, penyusunan 

pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan 

kepustakaan; 

  d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan program; dan 

  e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi 

kedinasan. 

Sub. Bagian Keuangan 

Tugas : pengelolaan keuangan dalam rangka belanja kegiatan Dinas, 

perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas, pengelolaan aset, 

mengelola bahan dalam rangka urusan rumah tangga, pengadaan 

dan pemeliharaan inventaris, pengadaan benda berharga/alat pungut 

perlengkapan dinas lainnya serta melaksanakan melaksanakan 

tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.  

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas : Mengelola administrasi Dinas yang meliputi surat menyurat, 

kearsipan, pengagendaan, mengumpulkan dan mengelola bahan 

urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan inventaris, 

pengadaan benda berharga/alat pungut perlengkapan Dinas lainnya 

dan kesejahteraan pegawai, statistik pegawai, Daftar Urut 

Kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai dan 

pelayanan jabatan fungsional, serta tugas-tugas lainnya sesuai tugas 

kedinasan.  

Sub. Bagian Perencanaan 
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Tugas : mengelola, menyusun, dan mengendalikan rencana program 

kegiatan Dinas, dan mengendalikan rencana program kegiatan 

Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

Bidang AMDAL dan Penegakan Hukum Lingkungan 

Tugas : melaksanakan sebagian urusan Dinas yaitu merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan di Bidang AMDAL dan Penegakan Hukum 

Lingkungan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan 

tugas kedinasan.   

Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perizinan, 

pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha 

dan/atau kegiatan berdampak lingkungan; 

  b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perizinan, 

pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha 

dan/atau kegiatan berdampak lingkungan; 

  c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan penegakan hukum 

lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan berdampak 

lingkungan; 

  d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan penegakan hukum 

lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan berdampak 

lingkungan;  

  e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perizinan, 

pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha 

dan/atau kegiatan berdampak lingkungan; 

  f. pelaksanaan administrasi Bidang Amdal dan Penegakan Hukum 

Lingkungan; dan 

  g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi 

kedinasan 

Seksi Analisis Dampak Lingkungan 

Tugas : mengurus perizinan usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan, 

menyusun bahan masukan terhadap penyusunan kebijakan dan/atau 
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regulasi lingkungan, menyusun data informasi mengenai usaha 

dan/atau kegiatan berdampak lingkungan, melakukan analisis dan 

pengkajian terhadap dokumen lingkungan yang meliputi dokumen 

KA-ANDAL, ANDAL, AMDAL, RKL-RPL dan UKL-UPL, 

mengumpulkan data dan menyusun informasi mengenai kondisi 

lingkungan, melaksanakan kegiatan Amdal dengan unit dan instansi 

terkait serta stakeholder, mengadministrasi Seksi Amdal dan 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas lainnya 

sesuai dengan tugas kedinasan.  

Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan  

Tugas : menyusun panduan mutu panduan mutu, prosedur mutu dan 

instruksi kerja Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan, mengurus penanganan pengaduan, menyidik, 

menerapkan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah 

lingkungan hidup, serta dukungan operasi penegakan hukum 

lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan, 

mengawasi terhadap usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya, menyusun laporan hasil pengawasan terhadap usaha 

dan/atau kegiatan berdampak lingkungan, mengoordinasikan dan 

sinkronisasi hasil pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan 

berdampak lingkungan  dengan unit dan instansi terkait serta 

stakeholder, mengoordinasikan pelaksanaan urusan pengamanan, 

penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, 

perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup, serta dukungan 

operasi penegakan hukum lingkungan hidup bagi usaha dan/atau 

kegiatan berdampak lingkungan, melaksanakan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pengamanan, 

penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, 

perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup, serta dukungan 

operasi penegakan hukum lingkungan hidup, mengevaluasi dan 

melaporkan penyelenggaraan urusan pengamanan, penanganan 

pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan 
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pidana dalam ranah lingkungan lingkungan hidup, serta dukungan 

operasi penegakan hukum lingkungan hidup, mengadministrasi 

Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan melaksanakan 

tugas-tugas lainya sesuai dengan tugas kedinasan. 

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Kerusakan Lingkungan 

Tugas : melaksanakan sebagian urusan Dinas yaitu menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta melaksanakan tugas-tugas 

lainnya sesuai tugas kedinasan  

Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, 

penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan 

media air, udara, dan lahan akses terbuka;  

  b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, 

penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan 

media air, udara, dan lahan akses terbuka;   

  c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan 

pencemaran dan/atau kerusakan media air, udara, dan lahan akses 

terbuka;   

  d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan 

pencemaran dan/atau kerusakan media air, udara, dan lahan akses 

terbuka; 

  e. pengevaluasian dan pelaporan di bidang penyelenggaraan 

pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau 

kerusakan media air, udara, dan lahan akses terbuka; 

  f. pengadministrasian Bidang Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Hidup; 

  g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi 

kedinasan 

Seksi Pengendalian Pencemaran dan Perubahan Iklim  

Tugas : mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan 

pencegahan pencemaran media air, udara dan lahan akses terbuka, 



8 
 

LAKIP DLH-SDA 2018 
 

mengoordinasikan dan menyelenggarakan urusan mitigasi, adaptasi, 

penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan 

bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas 

rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim 

serta mengoordinasikan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria 

penyelenggaraan urusan pencegahan pencemaran media air, udara 

dan lahan akses terbuka, menyelenggarakan urusan mitigasi, 

adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan 

penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, 

inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

dan verifikasi perubahan iklim serta koordinasi pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya 

sesuai dengan tugas kedinasan. 

Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan 

Tugas : melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan 

penanggulangan dan pemulihan kerusakan media air, udara dan 

lahan akses terbuka, melaksanakan norma, standar, prosedur dan 

kriteria penyelenggaraan urusan penanggulangan dan pemulihan 

kerusakan media air, udara dan lahan akses terbuka, mengevaluasi 

dan melaporkan penyelenggaraan urusan penanggulangan dan 

pemulihan kerusakan media air, udara dan lahan akses terbuka, serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan 

Bidang Kebersihan, Ruang Terbuka Hijau dan Sumber Daya Alam 

Tugas : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

kebersihan dan RTH, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai 

dengan tugas kedinasan. 

Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kebersihan dan 

ruang terbuka hijau serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah;  

  b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan kebersihan dan 

ruang terbuka hijau serta pemulihan lahan terkontamisasi sampah; 

  c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

penyelenggaraan kebersihan dan ruang terbuka hijau serta 
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pemulihan lahan terkontamisasi sampah;   

  d. pengoordinasikan dan pensikronisasian pelaksanaan kebijakan 

penyelenggaraan kebersihan dan ruang terbuka hijau serta 

pemulihan lahan terkontaminasi sampah;  

  e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 

urusan penyelenggaraan kebersihan dan ruang terbuka hijau serta 

pemulihan lahan terkontaminasi sampah;  

  f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebersihan 

dan ruang terbuka hijau serta pemulihan lahan terkontaminasi 

sampah; 

  g. pelaksanaan administrasi Bidang Kebersihan dan ruang terbuka 

hijau; dan 

  h. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan 

Seksi Pengelolaan Kebersihan, Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota 

Tugas : menyusun panduan mutu, prosedur mutu dan instruksi kerja Seksi 

Pengelolaan Kebersihan dan RTH, menangani sampah dari Tempat 

Pembuangan Sementara atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 

ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, memungut retribusi sampah, 

membuat laporan periodik sampah, menggoordinasikan pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan kebersihan dan urusan pengelolaan RTH, 

pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan RTH 

dengan unit dan instansi terkait serta stakeholder, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau meliputi pembinaan pengelolaan RTH, 

pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan RTH, 

serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan.    
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Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan dan RTH 

Tugas : menyusun panduan mutu, prosedur mutu dan instruksi kerja Seksi 

Sarana dan Prasarana Kebersihan dan RTH, menyediakan dan 

memelihara sarana dan prasarana kebersihan dan RTH, 

menginventarisir sarana dan prasarana kebersihan dan RTH, 

mengumpulkan data dan menyusun informasi mengenai upaya 

pengelolaan kebersihan dan RTH, melaksanakan kegiatan dengan 

unit dan instansi terkait serta stakeholder, menyusun laporan hasil 

kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan dan RTH, serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan 

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Tugas : melaksanakan, menyelenggarakan urusan pengelolaan penghijauan 

dan hutan kota meliputi pembinaan pengelolaan penghijauan dan 

hutan kota, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik 

baik insitu maupun eksitu, memanfaatkan jasa lingkungan dan 

kolaborasi pengelolaan kawasan hutan kota, melaksanakan norma, 

standar, prosedur dan kriteria di bidang penghijauan dan hutan kota, 

konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu 

maupun eksitu, memanfaatkan jasa lingkungan dan kolaborasi 

pengelolaan kawasan hutan kota, mengoordinasikan, mengevaluasi 

dan melaporkan penyelenggaraan urusan penghijauan dan hutan 

kota, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik 

insitu maupun eksitu, memanfaatkan jasa lingkungan dan kolaborasi 

pengelolaan kawasan hutan kota, mengadministrasi Seksi 

Penghijauan Lingkungan dan Hutan Kota, serta melaksanakan 

tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.    

 

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Aspek Strategi Organisasi  

Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan di daerah 

selama ini, diakui atau tidak berimplikasi pada pembangunan masa depan. Jika 

permasalahan dasar belum dapat diatasi akan mengakibatkan tidak berlangsungnya 

keberlanjutan pembangunan sehingga terjadi kerawanan dalam kehidupan 

bermasyarakat di wilayah pemerintah daerah. 

Salah satu permasalahan dasar pembangunan yang muncul adalah masih 

belum meratanya hasil pembangunan antara daerah kota dengan desa yang 

berimplikasi negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara relatif masih 

rendahnya tingkat pendapatan desa ataupun minimnya akses terhadap pembangunan 

merupakan beberapa implikasi negatif pembangunan. Hal tersebut seyogyanya 

menjadi perhatian dalam pemerataan pembangunan kedepan. 

Pada konteks pembangunan bidang lingkungan hidup, belum meratanya akses 

terhadap sarana dan prasarana lingkungan merupakan kesenjangan yang terjadi dalam 

proses pembangunan dimaksud. Kesulitan memperoleh air dan udara bersih, serta 

lahan untuk bercocok tanam akibat pencemaran mesti dihadapi masyarakat luas yang 

tidak terlibat dalam upaya pencemaran tersebut.  

Menghadapi permasalahan dasar sebagaimana yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka ditempuh beberapa strategi pembangunan bidang lingkungan hidup 

Kabupaten Gorontalo masa depan. SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan SDA 

menetapkan strategi sesuai kewenangan yang dimiliki sebagaimana berikut : 

a. Kemandirian 

Dalam upaya pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal 

mendasar yang harus dipahami dan disadari semua pihak bahwasanya 

keberlangsungan lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak tanpa 

terkecuali.  

Pemahaman dan kesadaran ini terbentuk tanpa unsur pemaksaan ekternal 

melainkan bersifat internal. Dengan kata lain pemahaman dan kesadaran yang 

muncul dalam aktifitas keseharian adalah pemahaman dan kesadaran peduli 

lingkungan sehingga adanya regulasi lingkungan yang dibuat pemerintah hanya 

mendinamisasi prilaku yang ada. 

Dengan terbentuknya pemahaman dan kesadaran peduli lingkungan ini, 

maka kemandirian dalam upaya pengelolaan lingkungan dapat terlaksana yang 

pada akhirnya budaya peduli lingkungan dapat terwujud. 
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Kemandirian yang dimaksud adalah kemampuan dan kemauan  dalam 

pengelolaan lingkungannya sendiri yang secara sadar dan bertanggung jawab 

senantiasa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan masa kini dan akan 

datang. Dengan kata lain senantiasa berbudaya peduli lingkungan dalam setiap 

aktifitas keseharian. 

b. Partisipatif  

Sebagaimana telah dikemukakan bahwasanya keberlangsungan 

lingkungan adalah tanggung jawab bersama di mana salah satu perwujudannya 

adalah dengan berperan serta dalam setiap upaya pengelolaan lingkungan secara 

aktif dan memadai.  

Partisipasi dimaksud dilakukan secara sukarela, sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki dan mengikat stakeholder yang ada sehingga setiap 

upaya pengelolaan lingkungan dapat terencana, terukur dan terarah sesuai 

peruntukannya. 

Partisipasi ini telah terbentuk mulai dari tingkat mikro yakni rumah tangga 

sampai dengan tingkat makro yakni pemerintahan. Dengan kata lain partisipasi 

telah terlembaga pada setiap komponen stakeholder sehingga budaya peduli 

lingkungan dapat terwujud. 

c. Koordinatif  

Upaya pengelolaan lingkungan hidup bukanlah merupakan upaya satu 

dimensi melainkan multi dimensi yaitu melibatkan lintas sektor, program dan 

kepentingan. Keterkaitan ini tidak dapat dipisahkan sehingga sehingga segala 

bentuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan akan berdampak pada 

lingkungan.  

Di sadari maupun tidak, pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang 

pada akhirnya menyebabkan penurunan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan merupakan dampak dari aktifitas pembangunan yang tidak 

berkelanjutan. Penurunan daya dukung dan daya tampung ini pada akhirnya 

merugikan kepentingan stakeholder itu sendiri. 

Oleh karenanya pertimbangan terhadap keberlanjutan lingkungan 

seharusnya menjadi dasar pertimbangan mulai tahap perencanaan sampai dengan 

pelaksanaan dan pengembangan program-program pembangunan. 

Kesadaran terhadap keterkaitan program pembangunan, membutuhkan 

upaya koordinasi masing-masing program dan/atau sektor untuk melaksanakan 
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pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga dengan adanya koordinasi lintas 

stakeholder yang dinamis dan terus-menerus ini, diharapkan dapat menjadi upaya 

mewujudkan budaya peduli lingkungan. 

d. Profesionalisme  

Dinas Lingkungan Hidup dan SDA merupakan penyusun dan pelaksana 

kebijakan daerah yang bersifat spesifik pada lingkup pengelolaan lingkungan 

hidup, sehingga lebih bersifat sebagai fasilitator dan mediator dalam upaya 

dimaksud. 

Peran fasilitator dan mediator ini seharusnya dilakukan dengan 

mengedepankan profesionalisme agar optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat tercapai sehingga budaya peduli 

lingkungan dapat terwujud. Peningkatan profesionalisme ini dapat diwujudkan 

melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat melalui kegiatan diklat atau 

bimbingan teknis maupun seminar/lokakarya/diseminasi. 

  

Identifikasi Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi Organisasi  

1. Pengelolaan persampahan 

Masalah persampahan merupakan salah satu isu strategis pengelolaan 

lingkungan hidup oleh karena sampah secara kuantitas maupun kualitas akan 

bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. 

Selama tahun 2018, produksi sampah Kabupaten Gorontalo adalah 

sebanyak 41.051,55 ton/thn (dengan asumsi jumlah penduduk 374.923 jiwa x 0,3 

kg/org/hr dan dikonversi ke ton) sedangkan untuk Kecamatan Limboto, Telaga, 

Telaga Biru dan Tibawa (yang menjadi wilayah penanganan sampah) produksi 

sampah sebanyak 15.592,36 ton/thn sementara yang bisa diangkut ke TPA 

Regional Talumelito 5.845,55 ton/thn, sedangkan pengolahan melalui 61 Bank 

Sampah, 2 TPS 3R, 1 TPST dan 1 rumah pengomposan sebanyak 18.982,54 

ton/thn sehingga yang belum tertangani adalah 16.223,46 ton/thn. Capaian kinerja 

pengelolaan persampahan baru mencapai 60,48%. Produksi sampah tersebut akan 

bertambah mengingat pertambahan penduduk Kabupaten Gorontalo.  

2. Pencemaran dan kerusakan lingkungan 

Seiring dengan makin bertambah dan beragamnya aktifitas yang dilakukan 

terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh pertambahan penduduk sangat 

berpotensi mencemari dan merusak tatanan lingkungan.  
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Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan umpamanya oleh 

illegal logging, illegal fishing ataupun penambangan tanpa izin secara langsung 

ataupun tidak memberi pengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan daerah 

yang tengah dilakukan. 

Untuk itu upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan harus 

segera dilakukan dan menjadi salah satu isu stretegis serta harus mendapat 

dukungan semua pihak. 

3. Akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

Masih minimnya akses sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi 

salah satu agenda pengelolaan lingkungan hidup. Di mana salah satu 

penyebabnya adalah masih sedikitnya informasi mengenai sumber daya alam dan 

lingkungan hidup yang dimiliki daerah baik secara kuantitas maupun kualitas 

selain masih rendahnya tingkat kesadaran stakeholder. 

Untuk itu, penguatan jejaring informasi baik secara global, nasional, 

regional maupun lokal seyogyanya dilakukan sejak dini untuk menjamin 

pengelolaan lingkungan hidup daerah yang sustainable. 

4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

Arti penting Ruang Terbuka Hijau sebagai paru-paru kota belumlah banyak 

disadari baik oleh perencana pembangunan maupun masyarakat luas. Arah 

pembangunan daerah belumlah diarahkan untuk pengembangan Ruang Terbuka 

Hijau yang kondusif untuk menjamin kualitas udara yang bersih. 

Oleh karena itu penempatan Ruang Terbuka Hijau harus menjadi 

pertimbangan placementation dalam pengembangan wilayah guna mewujudkan 

Kabupaten yang Indah, Bersih, Aman dan Teduh. 
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Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Perangkat Daerah 

Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian Data Umum Organisasi, Tugas Pokok 

dan Fungsi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan 

Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo, Aspek Strategi Organisasi, dan 

Identifikasi Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Dihadapi 

Organisasi  

BAB II PERENCANAAN KINERJA, merupakan uraian atas Visi dan Misi 

Kepala Daerah Terpilih, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Tujuan, 

Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program yang dilaksanakan dan Penetapan 

Kinerja Perangkat Daerah 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, berisi uraian tentang Capaian Kinerja 

Organisasi, Perbandingan Realisasi Kinerja Kurun Waktu 5 Tahun dan 

Realisasi Anggaran   

BAB IV PENUTUP, berisi uraian tentang Kesimpulan dan Saran 
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Telaahan Visi dan Misi Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 

Visi 

Visi Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2021 merupakan visi Kepala Daerah 

terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah 2015 dengan 

penyesuaian seperlunya. Visi tersebut menggambarkan State of Arrival (kondisi masa 

depan yang dituju) untuk periode selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi Kabupaten 

Gorontalo 2016-2021 dirumuskan melalui proses harmonisasi dengan dokumen 

Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014–2019 dan Rencana Jangka 

Menengah Provinsi Gorontalo 2012 – 2018. 

Penyusunan visi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021 

dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 - 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2007, yaitu: “KABUPATEN 

GORONTALO  SEJAHTERA DAN  MANDIRI ”, dengan misi sebagai berikut :  

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, melestarikan nilai -

nilai budaya dan kearifan lokal serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan  

2. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan 

fungsi dan daya dukung lingkungan 

Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan periode pembangunan Tahap 

III pada RPJPD Kabupaten Gorontalo, dengan sasaran pembangunan, sebagai 

berikut : 

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat dan 

pembangunan yang menyentuh ke seluruh pelosok daerah untuk mengurangi 

kesenjangan antar wilayah 

2. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat  dan kesetaraan gender 

3. Terwujudnya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup 

Dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014–2019, RPJMD Provinsi Gorontalo 

Tahun 2012–2018 dan RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2005–2025 serta 

memperhitungkan dengan seksama kondisi lingkungan strategis baik internal 

(kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan tantangan), serta 

memperhatikan kontinuitas pelaksanaan pembangunan maka dirumuskan Visi 

BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 
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Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 -2021 yakni “TERWUJUDNYA KABUPATEN 

GORONTALO GEMILANG MENUJU MASYARAKAT MADANI”. 

Pernyataan visi di atas terdiri 2 frasa besar yakni: “Terwujudnya Kabupaten 

Gorontalo Gemilang” dan frasa “Masyarakat Madani”.  Kedua frasa tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang 

Kata “terwujudnya” mengandung makna menuju proses perwujudan. Proses 

tersebut membutuhkan waktu untuk membentuk wujud, dari kondisi state of the 

art(saat ini)ke kondisi state of arrival(kondisi harapan). Jadi terminologi 

terwujudnya adalah proses perubahan (change) menuju ke kondisi yang dicitakan. 

Kabupaten Gorontalo adalah daerah yang hendak dirubah dari kondisi kini ke 

kondisi yang diharapkan. Kata “Gemilang” adalah hasil suatu pekerjaan hebat, luar 

biasa, yang menunjukkan  kejayaan dan kemasyhuran yang berbentuk 

kesejahteraan dan kemandirian rakyat sebagaimana visi dalam RPJPD 2005-2025 

Kabupaten Gorontalo, yakni “KABUPATEN GORONTALO  SEJAHTERA DAN  

MANDIRI”. Dengan kata lain Gemilang berarti sebuah hasil dari proses perubahan 

yang menggambarkan kejayaan dan kemasyhuran berupa kesejahteraan dan 

kemandirian masyarakat. Kata “GEMILANG” merupakan akronim dari GEnerasi 

Membangun Insan cemerLANG.   

2. Masyarakat Madani  

Adalah kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya 

menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh 

penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. 

Perumusan visi Kabupaten Gorontalo 2016-2021 telah mengacu pada 

rambu-rambu penyusunan visi yang baik dan benar berdasarkan 6 kriteria para ahli 

yakni; (1) Imaginable (dapat dibayangkan); (2) Desirable (diinginkan bersama); 

(3) Feasible (realistis dan dapat dicapai); (4) Focused (jelas); (5) Flexible (aspiratif 

dan responsive terhadap perubahan lingkungan); (6) Communicable (mudah 

dipahami).  

Visi di atas memenuhi criteria Imaginable karena mampu menyajikan 

kondisi imajiner masa depan yang hendak di tuju sebagaimana halite tercantum 

dalam penggalan kata :“Gemilang”. Kalimat ini menggambarkan kondisi masa 

depan Kabupaten Gorontalo yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi 
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bangsa dan masyarakat berbentuk kesejahteraan dan kemandirian sebagaimana 

dicitakan oleh the founding father Indonesia.  

Visi tersebut juga memenuhi criteria desirable karena dipandang mewadahi 

kepentingan seluruh stakeholder;pemerintah, masyarakat, dunia usaha, partai 

politik, perguruan tinggi. Dengan terwadahinya kepetingan stakeholder tersebut 

maka visi di atas dapat menjamin perasaan nyaman bagi semua kalangan. 

Visi Kabupaten Gorontalo juga memenuhi criteria kelayakan(feasible) 

untuk dicapai bersama. Hal ini ditunjukan oleh etos kerja para ASN, dukungan 

DPRD, dukungan pemerintah kecamatan dan desa serta masyarakat luas, support 

dari dunia usaha dan industry, serta partisipasi kaum cerdik cendekia. Parameter-

parameter ini dapat dijadikan tolok ukur kelayakan pemerintah Kabupaten 

Gorontalo dalam mencapai visi berdasarkan peran dan tugas masing-masing. 

Kriteria kelayakan juga nampak pada daya dukung sumber daya internal yang 

mencakup Sumber Daya Manusia (Personalia ASN) yang berupaya terus 

meningkatkan kualitas, ketersediaan Sarana Prasarana serta kapasitas fiscal yang 

cenderung meningkat untuk menunjang proses pencapaian visi. Visi Kabupaten 

Gorontalo juga memiliki focus yang jelaspada(1) Penciptaan Sumberdaya Manusia 

Cerdas, Sehat dan Berkarakter; (2) Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan 

Dinamis; (3) Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian; (4) 

Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dan (5) Kerjasama 

Global untuk Pembangunan Daerah. Fokus ini menggambarkan outcomeyang 

akandihasilkan oleh pemerintahanini.  

Fleksibilitas visi nampak pada kata “terwujud” dengan terminologi suatu 

proses untuk menuju ke kondisi yang diharapkan. Terminologi tersebut 

mengindikasikan sebuah proyeksi keinginan untuk berjuang terus-menerus. Karena 

sebuah proyeksi, maka memiliki kadar fleksibilitas, dimana ada toleransi untuk 

terbukti atau belum. Jika terbukti maka untuk selanjutnya dapat dilakukan 

pergantian visi, dan jika belum maka ada ruang untuk melakukan review serta 

mempelajari kegagalan-kegagalan dan memperbaikinya dimasa akan datang. Visi 

dapat berubah sepanjang ada perkembangan-perkembangan baru dalam lingkungan 

internal dan eksternal organisasi.Visi Kabupaten Gorontalo, meskipun tidak 

mencantumkan kurun waktu secara tersurat, namun secara tersirat dengan 

mengetahui masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati selama satu periode 5 

tahun, maka berarti time bound sampai pada tahun 2021. Dalam suatu institusi 
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pemerintahan modern, perumusan visi dalam pelaksanaan pembangunan 

mempunyai arti yang sangat penting mengingat semakin majunya perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi informasi, peradaban masyarakat dan arus globalisasi. 

Melalui perumusan visi, masyarakat akan dapat mengetahui seberapa jauh 

komitmen dan strategi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pembangunan pada 

berbagai aspek kehidupan di masa yang akan datang. 

Misi  

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 

yangakan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi 

tujuandan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah 

pembangunan yangakan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi 

pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo tersebut di atas selanjutnya dirumuskan 

misi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021,  sebagai berikut: 

1. Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun 

sumberdaya manusia  yang sehat dan cerdas sehingga kedepannya akan tercipta 

SDM  yang produktif dan kompetitif dengan karakteryang dilandasi kearifan lokal 

yang siap menghadapi era globalisasi  

2. Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan sinergitas antar lembaga, 

serta mendorong partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi hasil, adil, 

efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi 

3. Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akanmewujudkan 

kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan keungulan daerah 

yang kompetitif sehingga menciptakan pertumbuhan  ekonomi yang berkualitas, 

berkeadilan dan berkelanjutan  

4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akanmelaksanakan 

kebijakan dan program pembangunan yang berbasis kependudukan  dan 

lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan berbasis kependudukan sebagai 

dasar dalam menilai jalannya proses pembangunan yang berlandaskan pada 
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dimensi pemihakan kepada rakyat miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi 

penduduk dalam perencanaan pembangunan dan kesetaraan 

5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun 

kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-lembaga external (lokal, 

regional, nasional dan global) dalam rangka mengakselarasi pembangunan di 

Kabupaten Gorontalo. 

Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan SDA 

Kabupaten Gorontalo adalah penciptaan lingkungan lestrari dengan indikator 

penghargaan Adipura dengan melaksanakan kewenangan desentralisasi dan 

mendukung program pemerintah di bidang lingkungan hidup yang dilakukan secara 

terencana, terarah dan terukur. 

Adapun sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dibagi atas 2 yakni sasaran 

eksternal dan sasaran internal. Sasaran eksternal Perangkat Daerah yakni 

meningkatnya kualitas baku lingkungan hidup dengan indikator sasaran adalah : 

1. % penanganan sampah sampah 

2. Tingkat kualitas air sungai 

3. Persentase Ketaatan usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan terhadap 

UKL-UPL yang telah disusun 

4. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap luas wilayah ber-HPL/HGB atau 

(Hak Penggunaan Lahan/Hak Guna Bangunan) 

Sedangkan sasaran internal jangka menengah Perangkat Daerah adalah 

terwujudnya aparat yang profesional dan berkinerja tinggi dengan indikator sasaran 

adalah : 

1. Persentase tingkat penyerapan anggaran 

2. Nilai LAKIP Perangkat Daerah 

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 

Strategi  

Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan di daerah selama 

ini, diakui atau tidak berimplikasi pada pembangunan masa depan. Jika permasalahan 

dasar belum dapat diatasi akan mengakibatkan tidak berlangsungnya keberlanjutan 
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pembangunan sehingga terjadi kerawanan dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah 

pemerintah daerah. 

Salah satu permasalahan dasar pembangunan yang muncul adalah masih belum 

meratanya hasil pembangunan antara daerah kota dengan desa yang berimplikasi 

negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara relatif masih rendahnya tingkat 

pendapatan desa ataupun minimnya akses terhadap pembangunan merupakan 

beberapa implikasi negatif pembangunan. Hal tersebut seyogyanya menjadi perhatian 

dalam pemerataan pembangunan kedepan. 

Pada konteks pembangunan bidang lingkungan hidup, belum meratanya akses 

terhadap sarana dan prasarana lingkungan merupakan kesenjangan yang terjadi dalam 

proses pembangunan dimaksud. Kesulitan memperoleh air dan udara bersih, serta 

lahan untuk bercocok tanam akibat pencemaran mesti dihadapi masyarakat luas yang 

tidak terlibat dalam upaya pencemaran tersebut.  

Menghadapi permasalahan dasar sebagaimana yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka ditempuh beberapa strategi pembangunan bidang lingkungan hidup 

Kabupaten Gorontalo masa depan yaitu : 

1. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanganan sampah melalui 

komunikasi, informasi dan edukasi. 

2. Penguatan keterlibatan stakeholder dalam upaya pencegahan pencemaran dan 

perusakan badan air. 

3. Penguatan komitmen dunia usaha melalui kewajiban pemilik usaha dalam 

mengurus dan mentaati UKL-UPL yang telah disusun. 

4. Penguatan keterlibatan stakeholder melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah. 

5. Penguatan kelembagaan dan aparatur dalam pengelolaan keuangan 

6. Penguatan kelembagaan dan aparatur dalam pencapaian target kinerja yang telah 

ditetapkan 

Arah Kebijakan 

Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan SDA menentukan arah 

kebijakan berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki 

dan mengacu pada strategi Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya kuantitas dan 

kualitas Sumber Daya Alam secara berkelanjutan melalui upaya penataan, rehabilitasi, 

konservasi dan pelibatan peran serta masyarakat dengan arah kebijakan sebagaimana 

berikut : 
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a. Penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan 

dan pemrosesan akhir. 

b. Pemantauan kualitas air sungai secara berkala 

c. Penegakan peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

d. Peningkatan perilaku, kemandirian dan kemitraan stakeholder.  

e. Optimalisasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan 

kegiatan secara berkala. 

f. Peningkatan koordinasi dan kemitraan lintas sektor. 

Program Perangkat Daerah Tahun 2018 

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup haruslah didukung dengan program 

aksi yang mampu mengejawantahkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

sebagaimana yang telah ditetapkan. Maka untuk hal tersebut, pada tahun anggaran 

2018 ini Dinas Lingkungan Hidup dan SDA menetapkan 2 program rutin dan 5 

program utama guna mendukung upaya tersebut, yaitu : 

1. Pelayanan administrasi perkantoran 

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

3. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 

4. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 

5. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 

6. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan 

hidup 

7. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Untuk menunjang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka 

untuk tahun 2018 ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dan 

indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Target dan Program Tahun 2018 

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Program 
1 Meningkatnya 

kualitas baku 
lingkungan 

Persentase penanganan 
sampah 

60% Pengembangan kinerja 
pengelolaan persampahan 

Tingkat kualitas air 
sungai 

BOD = 3 mg/l 
COD = 25 mg/l 

Pengendalian pencemaran dan 
perusakan lingkungan hidup 

Persentase ketaatan usaha 
dan/atau kegiatan 
berdampak lingkungan 
terhadap UKL-UPL yang 
telah disusun 

2% Peningkatan kualitas dan akses 
informasi sumber daya alam 
dan lingkungan hidup 

Luasan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) terhadap 
luas wilayah ber-
HPL/HGB 

30,37% Pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau 

 

Penjabaran dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut : 

1. Persentase pengangkutan sampah 

Penanganan sampah merupakan salah satu tugas pokok yang diemban oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo serta 

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber 

Daya Alam Kabupaten Gorontalo.  

Pada tahun 2017 sebagai tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis 

perangkat daerah periode 2016-2021, capaian kinerja pengelolaan sampah hanya 

mencapai 17,49%. (LPPD DLH-SDA, 2017). Bila dibandingkan dengan tahun 

2016 sebagai tahun pertama, terjadi peningkatan dimana tahun 2016 capaian 

kinerja 13,46% dengan kata lain terdapat peningkatan 4,03%.  

Masih rendahnya capaian kinerja ini diakibatkan oleh minimnya armada 

angkutan sampah yang dimiliki dan baru melayani 3 (tiga) wilayah Kecamatan 

yaitu Limboto, Telaga dan Telaga Biru, dimana perhitungan untuk volume 

timbulan sampah adalah keseluruhan wilayah kecamatan yang ada yakni 19 

kecamatan. Selaian itu, curah hujan yang cukup tinggi di wilayah penanganan 

sampah tahun 2017 dimana rata-rata jumlah hari hujan adalah 18 hari dan curah 

hujan rata-rata 150,25 mm³ merupakan hambatan dalam pengangkutan sampah 

(Statistik Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018). 



24 
 

LAKIP DLH-SDA 2018 
 

Berdasarkan hal diatas, maka upaya penanganan sampah menjadi salah satu 

sasaran strategis yang ditetapkan untuk dipenuhi dalam 5 tahun kedepan.  

2. Tingkat kualitas air sungai 

Pada tahun 2018, pengukuran kualitas air yang dilakukan di sungai Bionga 

untuk bagian hulu, tengah dan hilir sebanyak 3 kali pemantauan yakni bulan Maret, 

Oktober dan November didapatkan hasil masih memenuhi nilai baku mutu. 

Pengukuran pada lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwasanya sungai 

Bionga merupakan sumber air baku yang dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten 

Gorontalo dalam mensuplai air bersih di wilayah Kabupaten Gorontalo.  

Parameter yang diukur adalah BOD (Biological Oxygen Demand), COD 

(Chemical Oxygen Demand), pH, suhu, TDS (Total Dissolved Oxygen) dan TSS 

(Total Suspended Solid) dengan melibatkan Water Laboratory Nusantara Manado 

sebagai laboratorium yang telah terakreditasi. (Laporan Kualitas Air Sungai, 2016). 

Berdasarkan hal diatas, maka kualitas air menjadi prioritas dalam penetapan 

sasaran strategis SKPD untuk tahun 2016-2021 sebagai bentuk antisipasi dini 

kejadian pencemaran lingkungan khususnya media air/sungai.   

3. Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan 

terhadap UKL-UPL yang telah disusun 

Dari 66 usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan yang memiliki 

izin/rekomendasi lingkungan baik Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 

(SPPL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan (UKL-UPL) yang diterbitkan oleh Bidang Amdal dan Penegakan 

Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo, 

hanya sebagian kecil yang taat dalam memberikan pelaporan upaya pengelolaan 

lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh usaha 

dan/atau kegiatan berdampak lingkungan. 

Permasalahan lain dalam perizinan usaha dan/atau kegiatan berdampak 

lingkungan ini adalah masih rendahnya kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau 

kegiatan berdampak lingkungan mengurus perizinan sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). 

Selain itu, masih minimnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan 

bagi usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

SDA akibat minimnya alokasi anggaran merupakan masalah lain yang dihadapi. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka ketaatan usaha dan/atau kegiatan berdampak 

lingkungan menjadi prioritas sasaran strategis yang ingin dicapai 5 tahun kedepan.    

4. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap wilayah ber-HPL/HGB  

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Hutan Kota dan Taman Kota di Kabupaten Gorontalo tanggal 18 Februari 2013 

luas Ruang Terbuka Hijau adalah 98,87 Ha. Jika dibandingkan dengan luas 

wilayah Kabupaten Gorontalo seluas 2.125,47 Ha, maka persyaratan 30% luas 

RTH belum terpenuhi. (Kabupaten Dalam Angka, 2018). 

 Berdasarkan uraian diatas, rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi 

prioritas sasaran strategis yang ingin dicapai 5 tahun kedepan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

LAKIP DLH-SDA 2018 
 

 

 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten 

Gorontalo dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, apabila 

semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, atau semakin 

rendah realisasi manunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus : 

 

 

 

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran 

ordinal sebagai berikut : 

85 s/d 100  : Sangat berhasil 

70 s/d 84  : Berhasil 

55 s/d 69  : Cukup berhasil 

Kurang dari 55 : Tidak berhasil 

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian 

sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator 

sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan 

Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir 

Pengukuran Kinerja, dapat di lihat pada tabel berikut : 

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Realisasi  
1 Meningkatnya 

kualitas baku 
lingkungan hidup 

Persentase penanganan 
sampah 

60% 24.828,09 ton/41.051,55 ton x 
100% = 60,48% 

Tingkat kualitas air sungai BOD = 3 mg/l 
COD = 25 mg/l 

BOD = 0,83 mg/l 
COD = 4,67 mg/l 

Persentase ketaatan usaha 
dan/atau kegiatan 
berdampak lingkungan 
terhadap UKL-UPL yang 
telah disusun 

2% 11 usaha/295 usaha x 100% = 
3,72% 

Luasan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) terhadap luas 
wilayah ber-HPL/HGB 

30,37% 98,87 Ha/305,47 Ha x 100% = 
32,37% 

 

 

 

BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

Capaian Indikator Kinerja      =          Realisasi   
        X  100 %
                       Rencana        
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Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018 

No Sasaran 
Strategis Indikator Sasaran Target 

Realisasi 
2017 2018 

1 Meningkatnya 
kualitas baku 
lingkungan hidup 

Persentase 
penanganan sampah 

60% 7.142.800 
ton/10.889.227,5 
ton x 100% = 
65,59% 

24.828,09 
ton/41.051,55 ton 
x 100% = 60,48% 

Tingkat kualitas air 
sungai 

BOD ≤ 3 mg/l 
COD ≤ 25 mg/l 

BOD = 0,83 mg/l 
COD = 4,67 mg/l 

BOD = 0,83 mg/l 
COD = 4,67 mg/l 

Persentase ketaatan 
usaha dan/atau 
kegiatan berdampak 
lingkungan terhadap 
UKL-UPL yang 
telah disusun 

2% 13 usaha/295 
usaha x 100% = 
4,41% 

11 usaha/295 
usaha x 100% = 
3,72% 

Luasan Ruang 
Terbuka Hijau 
(RTH) terhadap luas 
wilayah ber-
HPL/HGB 

30,37% 98,87 Ha/305,47 
Ha x 100% = 
32,37% 

98,87 Ha/305,47 
Ha x 100% = 
32,37% 

 

Mekanisme Pengukuran Target Kinerja 

Untuk mengukur capaian target kinerja masing-masing indikator 

kinerja SKPD, ditentukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut : 

1) % pengangkutan sampah 

Pengukuran pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus : 

 

 

Dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

 

Jumlah sampah yang dikelola merupakan akumulasi dari jumlah 

sampah yang diangkut ke TPA merupakan laporan dari pihak pengelola 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Talumelito yang merupakan 

Satker Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo. Laporan TPA 

didapatkan dari hasil penimbangan muatan sampah armada angkutan 

sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari 7 

dump truk, 3 arm roll dan 5 pick up sampah serta sampah yang dikelola di 

TPS 3R, Bank Sampah dan Rumah Pengomposan. 

Jumlah sampah yang dikelola (ton) x 100% 
           Jumlah timbulan sampah (ton) 

 

24.828,09 (ton) x 100% = 60,48% 
           41.051,55 (ton) 
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Sementara itu, perhitungan jumlah timbulan sampah didapatkan dari 

asumsi 0,3 kg sampah yang dihasilkan setiap orang setiap hari dikalikan 

jumlah penduduk pada tahun 2017 yaitu 374.923 jiwa dan selanjutnya 

dikonversi ke ton. (Statistik Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018)  

Selain armada truk dan pick up, pengangkutan sampah di wilayah 

Kabupaten Gorontalo yang baru mencakup 3 wilayah kecamatan dari 19 

kecamatan yang ada, juga didukung dengan armada motor 3 pengangkut 

sampah sebanyak 7 unit.  

Perbandingan Capaian Kinerja  

2) Tingkat kualitas air sungai 

Pengukuran pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan 

membandingkan hasil analisa laboratorium dengan Nilai Ambang Batas 

yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air untuk 

kelas air II dengan mengambil 2 parameter minimal yaitu BOD 

(Biological Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand). 

Pada tahun 2018 ini, pengukuran dilakukan pada sungai Bionga 

sebagai air baku yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Gorontalo. Pengujian dilakukan oleh Water 

Laboratory Nusantara (WLN) Manado yang telah terakreditasi A. Hasil 

pengujian kualitas air sungai Bionga adalah sebagai berikut : 

No Parameter NAB Satuan Hasil Pengukuran 
Hulu Tengah Hilir 

1 BOD 3 mg/l < 2 < 2 < 2 
2 COD 25 mg/l 14 16 < 10 

Sumber : Hasil WLN, 2018 

Berdasarkan data diatas, maka kualitas air sungai Bionga untuk titik 

hulu, tengah dan hilir masih dibawah Nilai Ambang Batas (NAB) yang 

dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air untuk 

kelas air II  

3) Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan 

terhadap UKL-UPL yang telah disusun 

Pengukuran pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus : 

Jumlah usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi  x 100% 
           Jumlah usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan yang memiliki izin 
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4)  

5)  

Dengan perhitungan sebagai berikut : 

6)  

7)  

Jumlah usaha yang mengurus dan memiliki izin lingkungan baik 

berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) maupun Upaya 

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-

UPL) berdasarkan penapisan usaha dan/atau kegiatan pada Lampiran II 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis 

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal dari tahun 2010 s/d 

2018 sebanyak 295 dengan rincian sebagai berikut : 

No Tahun Jumlah 
1 2010 34 
2 2011 20 
3 2012 29 
4 2013 23 
5 2014 43 
6 2015 66 
7 2016 80 

Pada tahun 2018, pengawasan yang dilakukan pada 11 usaha 

dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan yaitu : 

1. RSUD dr. Hasri Ainun Habibie 

2. BLUD Dr. M. M. Dunda 

3. PT. Harvest Gorontalo Indonesia I 

4. PT. Anugerah Mandiri Jaya 

5. PT. Pabrik Gula Gorontalo 

6. PT. Trijaya Tangguh I 

7. PT. Trijaya Tangguh II 

8. PT. Nurza 

9. PT. Royal Coconut 

10. PT. Harim Gudang dan Silo Jagung 

11. PT. Gorontalo Pangan Lestari 

1) Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap luas wilayah ber-HPL/HGB  

Pengukuran pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus : 

11 x 100% = 3,72% 
                      295 

 

         Luasan Ruang Terbuka Hijau x 100% 
           Luas wilayah ber-HPL/HGB 
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1)  

2)  

Dengan perhitungan sebagai berikut : 

3)  

4)  

 

Luas wilayah Kabupaten Gorontalo tahun 2015 adalah 525.215 Ha. 

Sedangkan luas Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Bupati 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Hutan Kota dan Taman Kota 

di Kabupaten Gorontalo tanggal 18 Februari 2013 luas Ruang Terbuka 

Hijau adalah 98,87 Ha dengan rincian sebagai berikut : 

 

NO. LOKASI Luas (Ha) 
A HUTAN KOTA  92,69 
  1 Hutan Kota PWN Bongohulawa 90,92 
  2 Hutan Kota Eks Mall Limboto 1,61 
  3 Hutan Kota Kantor Bupati 0,16 
B TAMAN KOTA 6.18  
  1 Taman Kantor Bupati Gorontalo 1,17 
  2 Taman Rumah Adat Banthayo Poboide 0,61 
  3 Taman Menara Keagungan Limboto 0,91 
  4 Taman Air Mancur Limboto 0,38 
  5 Taman Hiburan Rakyat Telaga  0,28 
  6 Taman PKK Kabupaten Gorontalo 0,07 
  7 Taman Rudis Bupati Gorontalo 0,31 
  8 Taman Objek Wisata Pentadio Resort 2,15 
  9 Taman BPD 0,02 
  10 Taman BRI 0,02 
  11 Taman Lapangan Volly Adipura 0,23 
  12 Taman Mesjid Agung Baiturrahman 0,14 
  LUAS TOTAL (A + B) 98,87 

 

Luas Hak Guna Bangunan Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 

3.054.739 m2 atau 305,47 Ha dengan rincian sebagai berikut : 

No Nama Kantor Nama Induk Jumlah HGB Luas HGB m2 
1 Molowahu Tibawa 7 5.759 
2 Isimu Utara Tibawa 23 22.542 
3 Datahu Tibawa 3 38.565 
4 Iloponu Tibawa 1 625 
5 Isimu Raya Tibawa 2 10.740 
6 Iluta Batudaa 1 384 
7 Barakati Batudaa 55 15.918 
8 Bulila Telaga 146 40.819 
9 Mongolato Telaga 121 17.821 

98,87 x 100% = 32,37% 
                     305,47 
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No Nama Kantor Nama Induk Jumlah HGB Luas HGB m2 
10 Luhu Telaga 34 16.065 
11 Hulawa Telaga 379 68.332 
12 Bolihuangga Limboto 13 8.319 
13 Dutulanaa Limboto 296 111.137 
14 Hepuhulawa Limboto 147 35.541 
15 Hunggaluwa Limboto 1 1.056 
16 Hutuo Limboto 672 208.137 
17 Kayubulan Limboto 38 15.321 
18 Kayumerah  Limboto 43 16.761 
19 Tenilo Limboto 14 11.015 
20 Diloniyohu Boliyohuto 1 3.692 
21 Lakeya Tolangohula 2 995.945 
22 Gandaria Tolangohula 3 120.616 
23 Helumo Mootilango 1 1.972 
24 Molas Bongomeme 2 831 
25 Tuladenggi Telaga Biru 52 19.099 
26 Ulapato A Telaga Biru 331 95.715 
27 Pentadio Timur Telaga Biru 44 6.689 
28 Talumelito Telaga Biru 15 42.790 
29 Pentadio Barat Telaga Biru 191 56.125 
30 Tinelo Telaga Biru 144 51.923 
31 Timuato Telaga Biru 297 122.804 
32 Pulubala Pulubala 2 244.844 
33 Bakti Pulubala 1 8.946 
34 Pongongaila Pulubala 7 65.627 
35 Puncak Pulubala 1 469 
36 Molalahu Pulubala 2 36.370 
37 Tridarma Pulubala 3 51.468 
38 Yosonegoro Limboto Barat 9 42.504 
39 Ombulo Limboto Barat 1 7.851 
40 Pone Limboto Barat 28 22.643 
41 Haya-Haya Limboto Barat 1 375 
42 Dulomo Tilango 47 11.863 
43 Tilote Tilango 1 2.021 
44 Ilotidea Tilango 24 6.739 
45 Tenggela Tilango 378 96.288 
46 Tinelo Tilango 155 81.868 
47 Tabongo Timur Tabongo 70 33.386 
48 Ilomangga Tabongo 10 2.247 
49 Moahudu Tabongo 1 441 
50 Mohiyolo Asparaga 1 430 
51 Luwoo Telaga Jaya 294 80.002 
52 Bunggalo  328 90.303 
53 Bulota  11 4.996 

Total 4.456 3.054.739 
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Perbandingan Realisasi Kinerja Kurun Waktu 5 Tahun 

Perbandingan realisasi kinerja berdasarkan sasaran yang telah 

ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan 

Capaian 

2011 2012 2013 2014 2015 

Pengelolaan 

persampahan 

untuk 

menghindari 

polusi 

terhadap 

lingkungan 

hidup 

Jumlah timbulan 

sampah yang dapat 

dikelola sesuai 

persyaratan teknis 

dan lingkungan 

10.000 m3 1. Pengembangan kinerja 

pengelolaan persampahan 

 Penyediaan prasarana 

dan sarana pengelolaan 

persampahan 

23.040 m3  24.090 m3 24.703 m3 22.058,3 m3 11.996,3 m3 

Standar baku 

kualitas air sungai 

COD=≤25mg/l 

BOD=≤3mg/l 

2. Pengendalian pencemaran 

dan perusakan lingkungan 

hidup 

 Pemantauan kualitas 

lingkungan 

COD=≤10 mg/l 

BOD=≤2 mg/l 

COD=≤10 mg/l 

BOD=≤2 mg/l 

COD=≤10 mg/l 

BOD=≤2 mg/l 

COD=≤10 mg/l 

BOD=≤2 mg/l 

COD=≤10 mg/l 

BOD=≤2 mg/l 

Volume sampah 

yang terangkut ke 

TPA 

4.000 ton/thn 1. Peningkatan kualitas dan 

akses informasi sumber 

daya alam dan lingkungan 

hidup 

Penguatan, jejaring informasi 

lingkungan pusat dan daerah 

9.216 ton 9.636 ton 9.881,2 ton 8.823,32 ton 4.798,52 ton 

Peningkatan 

RTH di 

lokasi publik 

dan privat 

Proporsi Ruang 

Terbuka Hijau yang 

memenuhi 

persyaratan teknis 

dan lingkungan 

100% 1. Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) 

 Penataan RTH 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 5 tahun, 

target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan 

dalam dokumen perencanaan sebelumnya dapat dicapai. Namun pencapaian 

target kinerja ini mengalami fluktuasi. Untuk pengelolaan kebersihan, 

fluktuasi ini terjadi akibat peningkatan jumlah timbulan sampah yang sifatnya 

aksidental yaitu kegiatan seremoni yang dilaksanakan baik masyarakat, swasta 

maupun Pemerintah Daerah. Namun secara umum, target kinerja dapat dicapai. 

Untuk mencapai sasaran strategis ini, Dinas Lingkungan Hidup dan 

SDA menggunakan 21 orang Pegawai Negeri Sipil dan 155 orang tenaga non 

PNS. Selain itu, pencapaian sasaran strategis ini juga ditunjang dengan 7 unit 

mobil truk, 1 unit mobil Skylift, 6 unit mobil pick up, 7 unit bajaj sampah dan 

1 unit mobil penyiraman serta 6 unit mesin pemangkas rumput. Untuk 

menunjang pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya, juga ditunjang dengan program dan kegiatan  yaitu (1) Pelayanan 

administrasi perkantoran dengan kegiatan (a) Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik, (b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, (c) 

Penyediaan bahan logistik kantor, (d) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 

luar daerah dan (e) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, (2) 
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Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan (a) Pengadaan 

kendaraan dinas/operasional, (b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, (c) 

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dan (d) Pemeliharaan rutin/berkala 

perlengkapan gedung kantor. 

 

B. Realisasi Anggaran 

Pada tahun 2018 ini, Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten 

Gorontalo melaksanakan 2 program rutin dengan 9 kegiatan dan 5 program 

wajib dengan 6 kegiatan dimana umum realisasi program dan kegiatan secara 

fisik dimaksud mencapai 96,37%, sedangkan keuangan mencapai 96,11% 

sehingga masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 400.386.430,-. Adapun rincian 

dari realisasi dimaksud sebagaimana berikut : 

 

No Program Kegiatan 
Pagu Dana 

% Sumber 
Dana Sebelum 

Perubahan 
Setelah 

Perubahan Realisasi 

1. Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

1 Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 

106.300.000 104.685.000 81.392.763 77,75 DAU 

2 Penyediaan jasa 
administrasi 
keuangan 

2.170.417.500 2.445.440.000 2.364.056.125 96,67 DAU 

3 Penyediaan bahan 
logistik kantor 

1.318.686.683 1.167.014.183 1.114.162.839 95,47 DAU 

4 Rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi ke luar 
daerah 

495.000.000 758.000.000 757.975.731 99,99 DAU 

5 Rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi ke dalam 
daerah 

185.000.000 285.000.000 284.975.000 99,99 DAU 

2 Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

1 Pengadaan 
kendaraan 
dinas/operasional 

1.615.000.000 1.601.100.000 1.596.305.000 99,70 DAU 

2 Pengadaan 
perlengkapan 
gedung kantor 

232.000.000 301.700.000 301.700.00 100 DAU 

3 Pemeliharaan 
rutin/berkala gedung 
kantor 

120.000.000 249.015.000 228.915.000 91,93 DAU 

4 Pemeliharaan 
rutin/berkala 
perlengkapan 
gedung kantor 

10.000.000 10.000.000 9.975.000 99,75 DAU 

3 Pengembang
an Kinerja 
Pengelolaan 
Persampahan 

1 Penyediaan 
Prasarana dan 
Sarana pengelolaan 
Persampahan  

997.200.000 887.200.000 876.997.500 98,85 DAU 

2 Sosialisasi kebijakan 
pengelolaan 
persampahan 

484.850.000 174.850.000 174.850.000 100 DAU 

4 Pengendalian 
Pencemaran 
dan 
Perusakan 
Lingkungan 
Hidup 

1 Pemantauan 
Kualitas 
Lingkungan 

60.000.000 115.753.864 115.753.700 100 DAU 
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5 Perlindungan 
dan 
Konservasi 
Sumber Daya 
Alam 

1 Pengendalian dan 
pengawasan 
pemanfaatan SDA 

122.250.000 49.050.000 49.050.000 100 DAU 

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

1 Penguatan, Jejaring 
Lingkungan Pusat 
dan Daerah 

12.000.000 
 

12.000.000 
 

12.000.000 
 

100 
 

DAU 
 

7 Pengelolaan 
Ruang 
Terbuka 
Hijau 

1 Penataan RTH 1.632.500.000 2.131.900.000 1.917.008.150 89.92 DAU 

Total 9.561.204.183 10.292.708.047 9.892.321,703 96,11  
 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa belanja SKPD Tahun 

Anggaran 2018 setelah perubahan terdapat penambahan sebesar Rp. 

731.503.864,-. Penambahan ini dilakukan pada program/kegiatan sebagai 

berikut : 

No Program Kegiatan Penambahan  keterangan 
1 Pelayanan 

administrasi 
perkantoran 

Penyediaan jasa 
administrasi keuangan 

275.022.500 Penambahan honorarium tenaga 
kontrak 

Rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi ke luar 
daerah 

263.000.000 Penyesuaian dengan kebutuhan 

Rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi ke luar 
daerah 

100.000.000 Penyesuaian dengan kebutuhan 

2 Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Pengadaan perlengkapan 
gedung kantor 

69.700.000 Penyesuaian dengan harga 
pembelian 

Pemeliharaan 
rutin/berkala gedung 
kantor 

129.015.000 Penyesuaian dengan kebutuhan 

3 Pengendalian 
pencemaran dan 
perusakan 
lingkungan hidup 

Pemantauan kualitas 
lingkungan 

55.753.864 Penambahan untuk pemantauan 
kualitas lingkungan berdasarkan 
aduan masyakarat terhadap 
dugaan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup 

4 Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau 
(RTH) 

Penataan RTH 499.400.000 
 

Pembangunan Taman Edukasi 

Total 731.503.864  
 

Secara umum, realisasi fisik mencapai 96,37% dan keuangan mencapai 

96,11% sehingga masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 400.386.343. 
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1. Kesimpulan  

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan sampai dengan 

bulan Desember tahun 2018 ini dapat dikatakan terlaksana tanpa mengalami 

permasalahan yang berarti. Hal ini terlihat dari realisasi fisik secara umum 

mencapai 96,37%. Dalam hal keuangan, masih terdapat sisa anggaran sebesar 

3,89% yang menggambarkan efisiensi anggaran sehingga dapat disimpulkan 

bahwa program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal dengan 

penggunaan anggaran secara efisien tanpa mengurangi efektifitas program dan 

kegiatan itu sendiri.    

2. Saran 

Ada beberapa hal yang perlu disarankan sebagai berikut : 

a. Perlu manejemen keuangan yang baik dari awal tahun anggaran sehingga 

rasionalisasi anggaran dapat dihindari dengan tetap berpedoman pada 

prioritas pembangunan daerah. 

b. Pada penetapan prioritas anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 

Kabupaten Gorontalo, harus dilakukan secara sistematis dengan analisis 

secara mendalam (in depth analysis) sehingga plafon anggaran sesuai 

kebutuhan OPD.   

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini 

dibuat. Semoga dapat dijadikan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018. 

 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP & SDA 
KABUPATEN GORONTALO 

 
 
 

SYAIFUL KIRAMAN, SE, ME 
PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19620729 198203 1 002 

 

 

    

BAB IV 
PENUTUP 



Misi ke 4 : Mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan dan lingkungan hidup

1 2 3 4
1 6 7

a. 60 % - - - 60 1,062,050,000    1,051,847,500    

- 887,200,000       876,997,500       

- 174,850,000       174,850,000       

b. Tingkat kualitas air sungai BOD = 3 mg/l - - - BOD = 3 115,753,864       115,753,700       
COD = 25 mg/l COD = 25

- 115,753,864       115,753,700       

c. 2 % - - - 2 49,050,000         49,050,000         

- 49,050,000         49,050,000         

12,000,000         12,000,000         

- 12,000,000         12,000,000         

Pengendalian dan pengawasan 
pemanfaatan SDA

EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA

KABUPATEN GORONTALO

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan kualitas dan akses 
informasi sumber daya alam dan 
lingkungan hidup

Pemantauan kualitas lingkungan

Persentase Ketaatan usaha 
dan/atau kegiatan 
berdampak lingkungan 
terhadap UKL-UPL yang 

Perlindungan dan konservasi 
Sumber Daya Alam

Persentase pengangkutan 
sampah

Pengembangan kinerja 
pengelolaan persampahan

Penyediaan prasarana dan 
sarana persampahan

Sosialisasi kebijakan 
pengelolaan persampahan

Pengendalian pencemaran dan 
perusakan lingkungan hidup

Meningkatnya 
kualitas baku 
lingkungan 
hidup

2 3 4 5

SASARAN 
STRATEGIS

REALISASI KINERJA (TRIWULAN)  ANGGARAN  REALISASI PROGRAM
TARGET

NILAI SAT

Penguatan, jejaring informasi 
lingkungan pusat dan daerah 



1 2 3 4
1 6 7

INDIKATOR KINERJA

2 3 4 5

SASARAN 
STRATEGIS

REALISASI KINERJA (TRIWULAN)  ANGGARAN  REALISASI PROGRAM
TARGET

NILAI SAT

d. 30,37 % - - - 30,37 2,131,900,000    1,917,008,150    

- Penataan RTH 2,131,900,000    1,917,008,150    

a. 70 % - - - 70 4,760,139,183    4,602,562,458    

b. Nilai LAKIP SKPD B - - - - B - 104,685,000       81,392,763         

- 2,445,440,000    2,364,056,125    

- Penyediaan bahan logistik 1,167,014,183    1,114,162,839    

- 758,000,000       757,975,731       

285,000,000       284,975,000       

Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik

Pelayanan administrasi 
perkantoran

Luasan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) terhadap luas 
wilayah ber-HPL/HGB

Pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH)

Terwujudnya 
aparat yang 
profesional dan 
berkinerja 
tinggi

Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi ke dalam daerah

Persentase tingkat 
penyerapan anggaran

Penyediaan jasa administrasi 
keuangan



1 2 3 4
1 6 7

INDIKATOR KINERJA

2 3 4 5

SASARAN 
STRATEGIS

REALISASI KINERJA (TRIWULAN)  ANGGARAN  REALISASI PROGRAM
TARGET

NILAI SAT

2,161,815,000    2,136,895,000    

- 1,601,100,000    1,596,305,000    

- 301,700,000       301,700,000       

- 249,015,000       228,915,000       

- 10,000,000         9,975,000           

10,292,708,047   9,885,116,808    TOTAL

Peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung 
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala 
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala 
perlengkapan gedung kantor

Pengadaan kendaraan 
dinas/operasional

Limboto,          Januari 2019
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA

KABUPATEN GORONTALO

SYAIFUL KIRAMAN, SE, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620729 198203 1 002


