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ANGGARAN RP. 813.412.975 

  

 

Eselon IV 

Eselon III 

Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan 

hidup dan konservasi sumberdaya alam 

-Perijnan 

lingkungan 

 

-Dokumen 

lingkungan 

 

-UPTD 

Laboratorium 

Lingkungan  

Meningkatnya pelayanan perijinan 

lingkungan,Perlindungan dan 

konservasi sumber daya alam dan 

kualitas akses informasi. 

- Program Penataan dan Penaatan 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

 

Sumber Daya 

Manusia yang 

kompeten 

Pelayanan Publikasi Uji Laborat 

Eselon II 

-Penegakan 

hukum 

-Penilaian 

lingkungan 

 

 

- Pengawsan dan Pengendalian Kegiatan 
Potensi pencemar lingkungan 

 
- Penegakkan hukum terpadu dan 

penyelesaian hukum atas kasus 
pelanggaran hukum lingkungan dan 
perusahaan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup 

 
- Pembinaan masyarakat di sekitar 

perusahaan 
 
- Penyusunan dokumen lingkungan 
 
- Pengembangan sistem informasi 

peruzinan lingkungan 
 
- Pemeliharaan dan operasional UPTD 

laboratorium Lingkungan 
 
- Pengadaan sarana dan prasarana 

laboratorium lingkungan 
 

 

Meningkatkan 

kualitas perencanaan 

dan pelaporan 

Anggaran yang 

Memadai 

Membangun 

organisasi yang 

Profesional  Penanganan Pengaduan masyarakat 

Indeks kualitas air, udara dan tutup lahan 

 

Pengendalian 

-Pembinaan  

-Pencegahan 

- Sosialisasi 

-Pengawasan 

 

Pengawasan 



 

 

PROSES BISNIS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN : RP.5.486.499.525 

  

 

Eselon IV 

Eselon III 

Meningkatnya Pengelolaan Persampahan 

-Pembinaan 
-Sosialisasi 
- Pelatihan 
Pengelolaan 
sampah 
 

-Pembangunan 
-Pengadaaan 
- 

-Laborat 

lingkungan yang 
terakreditasi 
 
 

 

Meningkatnya kinerja 

pelayanan persampahan 

,limbah B3 ,Pengendalian 

pencemaran  lingkungan 

- Program Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 

Persampahan ,limbah B3 dan 

peningkatan kapasitas 

masyarakat 

 

Sumber Daya 

Manusia yang 

kompeten 

Persampahan 

limbah B3 
Peran serta 

masyarakat 
Sarana dan 

prasarana 

Uji Laborat 

Eselon II 

Pengelolaan 

Limbah b3 

Monitoring 

evaluasi  
- Fasilitasi Pengelolaan limbah B3 

- Pembinaan dan monitoring limbah B3 

- Pemeliharaan kebersihan dan saluran 

terbuka 

- Pengolahan sampah berbasis 

masyarakat 

- Pemeliharaan dan operasional TPST 

- Pemeliharaan TPS 

- Pengadaan tempat sampah 

- Pemeliharaan dan operasional TPA  

- Pembinaan kota bersih dan hijau 

- Peran serta masyarakat 

- Pembinaan desa/kelurahan 

- Peningkatan edukasi masyarakat 

- Pembangunan dan penataan TPA 

- Pembinadan desa/kelurahan 

- Peringatan hari-hari besar lingkungan 

hidup 

- Pembangunan TPS 3 R 

- Pengelolaan sampah berbasis 

masyarakat. 

-  

 

Meningkatkan 

kualitas perencanaan 

dan pelaporan 

Anggaran yang 

Memadai 

Membangun 

organisasi yang 

Profesional  Persentase penanganan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga; Persentase 

pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

sampah rumah tangga melalui 3R 

Persampahan 

-Pemeliharaan 

TPA,TPST,TPS 

Pemeliharaan 

kebersihan  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN :RP 5.131.657.850 

  

 

 

Eselon IV 

Eselon III 

Meningkatnya RTH perkotaan  

Penanaman 
pohon 
Stock tanaman 
Pembinaan 
kampung iklim 
Sumur resapan 
 

 

Meningkatnya pengelolaan 

ruang terbuka hijau 

- Program Pengendalian 

Pencemaran ,perusakan 

lingkungan dan 

pemeliharaan lingkungan 

 

Sumber Daya 

Manusia yang 

kompeten 

Konservasi sumber 

daya alam  

Eselon II 

- Pengecatan pohon 

- Pemeliharaan taman kota 

- Pengelolaan hutan kota 

- Pemeliharaan pohon tepi jalan 

- Pengecatan pot bunga 

Pengadaan pot bunga 

- Fasilitas perijinan IPLC dan IPAL 

- Pemantauan kualitas lingkungan 

- Inventarisasi sumber pencemar dan 

gas rumah kaca 

- Pemeliharaan dan pengelolaan pohon 

tepi jalan 

- Penanaman pohon di sempadan 

sungai 

- Pembangunan vertical garden 

- Pembangunan sumur resapan 

- Pembangunan papan informasi 

lingkungan 

- Penanaman pohon tepi jalan 

- Pengecatan pohon tepi jalan 

- Pengadaan stock tanaman 

- Pembangunan taman kota 

 

Meningkatkan 

kualitas perencanaan 

dan pelaporan 

Anggaran yang 

Memadai 

Membangun 

organisasi yang 

Profesional  Persentase Ruang Terbuka Hijau 

Sarana dan 

prasarana 

Pemeliharaan  
RTH 
Pengecatan 
Penataan 
Pembangunan 

Pembinaan Pengendalian Pelayanan 

Sosialisasi 
tentang 
kewenangan 
pohon tepi 
jalan 

Pengawasa
n limbah 
cair dan 
padat 

Ijin tebang 
pohon 
Ijin IPAL 
dan IPLC 



 

 

 

 


