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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan 

prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai 

tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang 

baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur 

legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab/akuntabel. 

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 28 tahun 

1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal 

tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya 

dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah.  

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah berkewajiban 

untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), 

sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tersebut, 

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun 

melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Untuk memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis menyusun Dokumen Rencana Kinerja 

Tahunan 2020 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan 

pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis tahun 

2019 – 2024 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara 

dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum dalam penyusunan RKT Tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Daerah sebagai berikut : 

1. Landasan Idiil    : Pancasila 

2. Landasan Konstitusional  : Undang-undang Dasar 1945 

3. Landasan Operasional  : 

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 

 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); 

 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan   Pembangunan  

Nasional (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2004  Nomor  104,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 4503); 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 Peraturan Pemerintah Nomor  No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan minimal; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4663); 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4664); 

 Peraturan Pemerintah  No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

 Instruksi Presiden Nomor  7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014; 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 

Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86); 

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat  Nomor 9  Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan  Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat  Tahun 2005-2025; 

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, tentang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis; 

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah;  

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 – 2025; 

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ciamis Tahun 2012 Nomor 15); 

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014, tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 

2019; 

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2014, tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019; 

 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan 

Hidup. 

 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019; 
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1.3. Gambaran Umum Organisasi 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Ciamis dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8  Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah.  

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis No 36 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, deskripsi 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis 

adalah sebagai berikut : 

A. Kedudukan 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan 

unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, dan kawasan 

permukiman dan lingkungan hidup. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 

dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

B. Tugas  

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai 

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan 

rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan 

Daerah serta Tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya.  

C. Fungsi 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, kawasan 

permukiman, dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, kawasan 

permukiman, dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya. 

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : 

 



6 

 

 

 

Sedangkan uraian tugas fungsi setiap unsur jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis mengacu pada Peraturan 

Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur 

Organisasi  Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup yang menjadi 

kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya. 
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Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, kawasan 

permukiman, dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, kawasan 

permukiman, dan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya. 

2. Sekretariat : 

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas; 

(2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan 

program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan 

keuangan, kepegawaian dan  umum. 

(3) Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja 

Dinas; 

b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; 

c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan 

informasi, monitoring, evaluasi  dan pelaporan kinerja Dinas; 

d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan; 

e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja; 

f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja; 

g. penyelenggaraan pengelolaan asset/barang milik daerah; 

h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian 

perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol  dan hubungan 

masyarakat; 

l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 

m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 
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o. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

2.1 Sub Bagian Perencanaan 

1. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

2. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi 

penyusunan perencanaan, program dan informasi serta penatalaksanaan 

hubungan masyarakat di lingkungan Dinas. 

3. Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan,koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program 

kerja dinas; 

b. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan 

kebijakan, program dan kegiatan; 

c. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana 

anggaran; 

d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil  pemantauan pelaksanaan 

program, kegiatan, dan anggaran; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan  

anggaran; 

f. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi 

pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan 

media, dan hubungan antar lembaga; 

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;dan 

i. pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

2.2 Sub Bagian Keuangan 

1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagianberada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan 

koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan 

asset/barang milik daerah di lingkungan Dinas. 

3. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan  penyusunan bahan dan penyipan anggaran Dinas; 
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b. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas; 

c. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan; 

d. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan; 

e. Pelaksanaan penatausahaan  belanja langsung dan belanja tidak 

langsung Dinas dan UPT; 

f. Pelaksanaan Verifikasi keuangan; 

g. Pelaksanaan akuntansi dan  peyiapan bahan pertanggungjawaban 

keuangan; 

h. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan 

administrasi keuangan; 

i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelola keuangan; 

j. Pengelolaan asset/barang milik daerah di lingkungan Dinas; 

k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit  kerja terkait; 

l. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

m. Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

2.3 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan 

administrasi umum yang menjadi  tanggung jawab Dinas. 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksananakan tugas 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, 

kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi 

kepegawaian lainnya; 

b. Penyusunan bahan penyelenggaraan  pembinaan kelembagaan, 

ketatalaksanaan dan rumah tangga; 

c. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, 

kearsipan dan perpustakaan; 

d. Pengelolaan perlengkapan Dinas; 

e. Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan 

sertakeamanan kantor; 
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f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, 

pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, 

kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan 

kantor; 

g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman : 

(1) Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Bidang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 

(2) Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, 

evaluasi serta pelaporan Bidang Perumahan dan Pemukiman. 

(3) Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan perumahan dan 

kawasan perdesaan dan perkotaan; 

b. Perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi pembangunan, 

rehabilitasi, pengembangan perumahan pemeliharaan prasarana kawasan 

pedesaan dan perkotaan; 

c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta 

NSPK (Norma Standar, Prosedur dan Kriteria) perumahan perkotaan dan 

perdsaan serta pengembangan kawasan permukiman; 

d. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis perencanaan dan fasilitasi 

pengembangan perumahan perkotaan dan perdesaan serta bantuan fisik 

pembnagunan perumahan sebagai stimulant; 

e. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka fasilitasi 

pengembangan kawasan pada desa/kelurahan serta masyarakat 

pengembang; 

f. Penataan lingkungan permukiman perumahan perkotaan, perdesaan dan 

kawasan; 

g. Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dan pedesaan, kawasan khusus 

dan perumahan susun; 
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h. Pengumpulan dan pengolahan data penyehatan lingkungan permukiman 

pedesaan dan perkotaan; 

i. Perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi pembangunan, 

rehabilitasi, pemeliharaan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman 

pedesaan dan perkoataan; 

j. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi  operasional serta 

NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di bidang prasarana, sarana 

dan utilitas umum kawasan permukiman; 

k. Pelaksanaan  pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan 

prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman; 

l. Penanganan peningkatan jalan lingkungan permkiman pedesaan dan 

perkotaan; 

m. Penanganan dan pengelolaan penyehatn lingkungan permukiman 

pedeesaan, perkotaan dan kawasan (sanitasi masyarakat); 

n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

o. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

3.1 Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  

1. Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin 

oleh kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala 

Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

2. Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, fasilitasi dan 

pembangunan pengelolaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 

3. Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimandalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan perumahan dan 

kawasan perdesaan dan perkotaan; 

b. perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi pembangunan, 

rehabilitasi, pemeliharaan prasarana penyehatan lingkungan 

pemukiman perdesaan dan perkotaan; 



12 

 

c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional 

serta NSPK (Norma Standar, Prosedur dan Kriteria) perumahan 

perkotaan dan perdesaan serta pengembangan kawasan permukiman; 

d. pelaksanaan pemberian bantuan teknis perencanaan dan fasilitasi 

pengembangan perumahan perkotaan dan perdesaan serta bantuan 

fisik pembangunan perubahan sebagai stimulant; 

e. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka fasilitasi 

pengembangan kawasan pada desa/kelurahan serta masyarakat 

pengembang; 

f. penataan lingkungan permukiman perumahan perkotaan, perdesaan 

dan kawasan; 

g. penanganan kawasan kumuh di perkotaan dan perdesaan, kawasan 

khusus dan perumahan susun; 

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

3.2 Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum  

1. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umumdipimpin oleh Kepala Seksi 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umummempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, fasilitasi dan 

pembangunan prasarana , sarana dan utilitas umum. 

3. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umumdalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengumpulan dan pengolahan data penyehatan lingkungan 

permukiman pedesaan dan perkotaan; 

b. Perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi pembangunan, 

rehabilitasi, pemeliharaan prasarana penyehatanlingkungan 

permukiman pedesaan dan perkotaan; 

c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional 

serta NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) di bidang 

prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman; 
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d. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan 

prasarana, sarana dan utiltas umum kawasan permukiman; 

e. Penanganan peningkatan jalan lingkungan permukiman pedesaan dan 

perkotaan; 

f. Penanganan pembangunan sarana air bersih, air limbah serta drainase 

lingkungan permukiman perkotaan, perdesaan dan kawasan; 

g. Perencanaan dan pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman 

pedesaan, perkotaan dan kawasan (sanitasi masyarakat); 

h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

4. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan 

(1) Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan sebagaiamana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan 

dan pengelolaan kebersihan, persampahandan pertamanan; 

(3) Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan penanganan sampah Daerah; 

b. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan 

akhir sampah 

c. Penyediaan sarana dan prasarana sampah; 

d. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; 

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

f. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system 

pembuanganopen dumping; 

g. Penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan 

sampah; 

h. Pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir 

sampah; 

i. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan 

dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan 

pengelolaan sampah; 
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j. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 

k. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan 

sampah dan pemrosesan akhir sampah  yang diselenggarakan oleh 

swasta; 

l. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan 

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 

m. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah 

yang dilaksanakan oleh phak lain (badan usaha); 

n. Penyusunan informasi  pengelolaan sampah tingkat Kabupaten; 

o. Penetapantarget pengurangan sampahdan prioritas jenis sampah untuk 

setiap kurun waktu tertentu; 

p. Perumusan kebijakan pengurangan sampah; 

q. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry; 

r. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu 

diurai oleh proses alam; 

s. Pembinaan pendaur ulang sampah; 

t. Penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah; 

u. Pembinaan pemanfaatan kembali  sampah dari produk dan kemasan 

produk; 

v. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain; 

w. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

a. Seksi Penanganan Persampahan 

(1) Seksi Penanganan Persampahan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan dan 

Pertamanan 

(2) Seksi Penanganan Persampahansebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kegiatan 

pengelolaan kebersihan  

(3) Seksi Penanganan Persampahandalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di 

kabupaten; 
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b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemilahan, 

pengumpulan,pengangkutan  dan pemrosesan akhir sampah; 

c. Penyediaan sarana dan prasarana sampah; 

d. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; 

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

f. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system 

pembuangan open dumping; 

g. Penyusunan dan pelaksanaan system  tanggap darurat pengelolaan 

sampah; 

h. Pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan 

akhir sampah; 

i. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kotalain danemitraan 

dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan 

pengelolaan sampah; 

j. Pengembangan ivestasidalam usaha pengelolaan sampah; 

k. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, 

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhirsampah yang 

disenggarakan oleh swasta; 

l. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja 

pengelolaan sampahyang dilaksanakan oleh pihak lain (badan 

usaha); 

m. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasankinerjapengelolaan 

sampah yang dilaksanakan pihaklain (badan usaha); 

n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain; 

o. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

b. Seksi Pengembangan Persampahan 

(1) Seksi Pengembangan Persampahan dipimpin oleh Kepala Seksi berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan 

dan Pertamanan. 

(2) Seksi Pengembangan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan 

penyelenggaraan pengelolaan dan pertamanan. 

(3) Pengembangan Persampahandalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 
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a. Penyiapan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah 

tingkat kabupaten; 

b. Penyiapan bahan mengenai penetapan target pengurangan sampah 

dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 

c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah; 

d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 

produsen/industry; 

e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang 

mampu diuraioleh proses alam; 

f. Pembinaan pendaur ulang sampah; 

g. Penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah; 

h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan 

produk; 

i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

j. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

c. Seksi Pertamanan dan Pemakaman 

(1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Seksi berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan dan 

Pertamanan. 

(2) Seksi Pertamanan dan Pemakamansebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan 

pertamanan dan pemakaman; 

(3) Seksi Pertamanan dan Pemakamandalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengelolaan dan pemeliharaan taman; 

b. Pengaturan dan penetapan bentuk taman; 

c. Pendataan dan penyiapan lokasi taman; 

d. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman; 

e. Pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan taman; 

f. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pemakaman; 

g. Pelaksanaan pengadaan bibit tanaman untuk taman dan 

penghijauan; 
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h. Pendistribusian bibit dan penanaman tanaman untuk keperluan 

taman dan penghijauan; 

i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

j. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

ii. Bidang Tata Lingkungan 

(1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan 

penataan lingkungan hidup. 

(3) Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

(1) Penyusunan dokumen RPPLH; 

(2) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau 

mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); 

(3) Penyusunan status lingkungan hidup daerah; 

4. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup; 

5. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten; 

6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup; 

7. Koordinasi dan sinkronisasi pembuatan RPPLH dalam RPJPD dan 

RPJMD; 

8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

9. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 

10. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; 

11. Penentuan daya dukung dan daya tampung lignkungan hidup; 

12. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; 

13. Sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion; 

14. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 

15. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam; 

16. Penyusunan NSDA dan LH; 

17. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; 
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18. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 

19. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; 

20. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; 

21. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; 

22. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 

23. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi 

Gas Rumah Kaca; 

24. Penetapan kebijakan dan pelaksanan konservasi pemanfaatan 

berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; 

25. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman 

hayati; 

26. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; 

27. Pengembangan sistem lingkungan informasi dan pengelolaan database 

keanekaragaman hayati; 

28. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL); 

29. Pelaksanaan verifikasi terhadap SPPL; 

30. Pelaksanaan proses izin lingkungan; 

31. Koordinasi proses izin lingkungan; 

32. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, izin 

lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup); 

33. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan 

(komisi penilai, tim pakar dan konsultasi); 

34. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

35. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

36. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

2.1.5.1. Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup 

(1) Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala 

Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Tata Lingkungan; 

(2) Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelarasan kebijakan 

lingkungan hidup; 
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(3) Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam melaksnakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi; 

a. Penyiapan bahan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

b. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB 

hijau mekanisme insetif disinsetif, pendanaan lingkungan hidup); 

c. Penyusunan status lingkungan hidup daerah; 

d. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup; 

e. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten; 

f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup; 

g. Koordinasi dan sinkronisasi pembuatan Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJPD dan RPJMD; 

h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 

i. Pemantauan dan evaluasi KLHS; 

j. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; 

k. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

l. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;sinkronisasi RPPLH 

nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion; 

m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

2.1.5.2. Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup 

(1) Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup dipimpin oleh 

Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Tata Lingkungan; 

(2) Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan 

dan konservasi lingkungan hidup; 

(3) Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi; 

a. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 

b. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam; 
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c. Penyusunan NSDA dan LH; 

d. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; 

e. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 

f. Pelaksanaan dan pengawetan sumber daya alam; 

g. Pelaksanaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; 

h. Pelaksanaan dan pencadangan sumber daya alam; 

i. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 

j. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil 

emisi Gas Rumah Kaca; 

k. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi pemanfaatan 

berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; 

l. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi 

keanekaragaman hayati; 

m. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; 

n. Pengembangan sistem lingkungan informasi dan pengelolaan 

database keanekaragaman hayati; 

o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

p. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

2.1.5.3. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan  

(1) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata 

Lingkungan. 

(2) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dampak 

lingkungan hidup. 

(3) Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meneyelenggarakan fungsi: 

a. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL); 

b. Pelaksanaan verifikasi terhadap SPPL; 

c. Pelaksanaan proses izin lingkungan; 

d. Koordinasi proses izin lingkungan; 
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e. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran 

dan/atau kerusakan lignkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, 

izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan 

hidup); 

f. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan 

(komisi penilai, tim pakar dan konsultasi); 

g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

iii. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

(1) Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta 

penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

(3) Bidang Pencemaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah; 

b. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non-institusi; 

c. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 

d. Penyiapan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar; 

e. Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium 

lingkungan); 

f. Perumusan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber 

pencemar institusi dan non institusi; 

g. Perumusan penyusunankebijakan dan pelaksanaan koordinasi terhadap 

pengelolaan limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten; 

h. Pelaksanaan pengendalian pencemaran pada sumber pencemar institusi 

dan non institusi melalui pembinaan, penanggulangan dan pemulihan; 

i. Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan melalui 

penanggulangan dan pemulihan; 

j. Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 yang menjadi kewenangan 

kabupaten yaitu penyiapan, pengumpulan, pengangkutan, 

pemanfaatan, pengolahan dan penguburan dan/atau penimbunan; 
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k. Pengembangan sistem informasi tentang kondisi, potensi dampak dan 

pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan 

hidup kepada masyarakat; 

l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; 

m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

a. Seksi Pemantauan Lingkungan 

(1) Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencemaran 

dan Kerusakan Lingkungan. 

(2) Seksi Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan pemantauan lingkungan hidup. 

(3) Seksi Pemantauan Lingkungan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas 

tanah; 

b. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non 

institusi; 

c. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 

d. Penyiapan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar; 

e. Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan 

(laboratorium lingkungan); 

f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

2.1.6.2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

(1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan. 

(2) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
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melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup. 

(3) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan terhadap 

sumber pencemar institusi dan non institusi; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan terhadap pengelolaan 

limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten; 

c. Pelaksanaan pengendalian pencemaran pada sumber 

pencemar institusi dan non institusi melalui pembinaan, 

penanggulangan dan pemulihan; 

d. Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan melalui 

penanggulangan dan pemulihan; 

e. Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 yang menjadi 

kewenangan kabupaten yaitu penyiapan, pengumpulan, 

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penguburan 

dan/atau penimbunan; 

f. Pengembangan informasi tentang kondisi, potensi dampak 

dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan 

lingkungan hidup kepada masyarakat; 

g. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan limbah B3; 

h. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; 

i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

j. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.1.7. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LingkunganHidup 

(1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh 

Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempuyai tugas melaksanakan penyusunan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan penataan dan peningkatan 

kapasitas lingkungan hidup. 
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(3) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam 

melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meneyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan 

penyelesaian pengaduan masyarakat; 

b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak 

sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 

d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; 

e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil 

tindak lanjut pengaduan; 

f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun 

melalui pengadilan; 

g. Sosialisasi tata cara pengaduan; 

h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas 

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan 

yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan; 

j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan; 

l. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan 

hidup daerah; 

m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum; 

n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; 

p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara 

terpadu; 

q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan 
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tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penerapan pengakuan 

keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

s. Penetapan tanah ulayat yang merupaka keberadaan MHA, kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; 

u. Pembentukan panitia pengakuan MHA; 

v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 

w. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan 

pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

x. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

y. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama 

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 

z. Penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan 

kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pplh; 

aa. Pengembangan materi dan metode pelaksanaan diklat serta penyuluhan 

lingkungan hidup; 

bb. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan hidup; 

cc. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan 

hidup; 

dd. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklan dan penyuluhan; 

ee. Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup; 

ff. Pengembangan jenis penghargaan lingkungn hidup; 

gg. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan; 
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hh. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; 

ii. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; 

jj. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan 

nasional; 

kk. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

ll. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan 

mm. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

2.1.7.1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan 

(1) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh 

Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup. 

(2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan 

penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup. 

(3) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara 

pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; 

b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yagn 

tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 

d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan; 

e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas 

hasil tindak lanjut pengaduan; 

f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan 

maupun melalui pengadilan; 

g. Sosialisasi tata cara pengaduan; 

h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan 

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan 

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
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i. Penyusunan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan 

atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan 

dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil 

evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan; 

l. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas 

lingkungan hidup daerah; 

m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum; 

n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 

o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; 

p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara 

terpadu; 

q. Pelaksanaan koorinasi dengan unit kerja terkait; 

r. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan 

s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

2.1.7.2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dimpin oleh Kepala 

Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

(2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana 

dimaskud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan 

peningkatan kapasitas lingkungan hidup. 

(3) Seksi Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksd pada ayat (2) menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan 

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
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b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penerapan pengakuan 

keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA 

terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; 

e. Pembentukan panitia pengakuan MHA; 

f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

g. Penyusunan kebiajakan peningaktan kapasita MHA, kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan 

danpendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 

j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan 

kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 

terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

k. Penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan 

peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

l. Pengembangan materi dan metode pelaksanaan diklat serta 

penyuluhan lingkungan hidup; 

m. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan 

hidup; 

n. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli 

lingkungan hidup; 
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o. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; 

p. Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan 

hidup; 

q. Pengembangan jenis pengahargaan lingkungan hidup; 

r. Penyusunan kebijakan serta tata cara pemberian penghargaan; 

s. Pelaksanaan penilaian dan pemberian pengahargaan; 

t. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; 

u. Pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat 

provinsi dan nasional; 

v. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

w. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan  

x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

2.1.8. Unit Pelaksana Teknis  

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Ciamis mempunyai 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu : 

1. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah Ciamis, Kelas 

A; 

2. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah Banjarsari, 

Kelas A; 

3. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah Kawali, Kelas 

A; 

4. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah Panumbangan, 

Kelas A; 

5. UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas A 

UPTD Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan 
susunan organisasi : 

1. Kepala UPTD 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

3. Uptd Laboratorium Lingkungan 

KEPALA UPTD : 

1. Kepala UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang 

pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS 
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dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengolahan sampah dan pengelolaan 

ruang terbuka hijau di wilayah kerjanya. 

2. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan 

kegiatan UPTD; 

b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan 

UPTD; 

c. pengoordinasian dan pelaksanaan pengumpulan, pengangkutan 

sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta 

pelaksanaan pengolahan sampah dan pengelolaan ruang terbuka hijau; 

d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; 

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsinya; 

h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

  

SUB BAGIAN TATA USAHA 

1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD  

2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, 

organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan barang milik daerah, serta 

kerumahtanggaan UPTD.  

3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :  

a. perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan 

Subbagian Tata Usaha;  

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan 

dan perencanaan; 
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c. pemeliharaan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan, 

rumah tangga, perlengkapan dan barang inventaris milik daerah;  

d. pelaksanaan layanan teknis administrasi;  

e. pelaksanaan kegiatan kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan 

keprotokolan;  

f. penyiapan, perumusan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan 

UPTD;  

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;  

h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang 

tugasnya; dan  

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya.  

 

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 

1. UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dalam 

rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan 

hidup sub urusan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yaitu pencegahan penanggulangan dan pemulihan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  

2. UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas.  

3. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang 

pengujian kualitas lingkungan.  

4. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan 

kegiatan UPTD;  
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b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan 

ketatausahaan UPTD;  

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengujian kualitas 

lingkungan;  

d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;  

f.  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatanUPTD 
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BAB II 

PERENCANAAN STRATEGIK 

 

2.1 VISI DAN MISI 

 

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah 

penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat 

mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus 

strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin 

kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi. 

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin 

diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Ciamis di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi 

Pemerintah Kabupaten Ciamis yang tertuang dalam  RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-

2020, yaitu  

 

 “MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA”  

 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis memiliki peran yang sangat penting 

terutama sebagai penopang pembangunan dalam bidang yang berkaitan dengan 

perumahan,dan lingkungan hidup, maka dalam mendukung visi Kabupaten Ciamis, Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis Tahun 

2019 – 2024 melalui Misi 2 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang mendukung 

Pengembangan Wilayah, Misi 4 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan dan Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. 

Diharapkan dengan mendukung misi tersebut upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi 

yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Ciamis, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk 

mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing. 
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2.2.Tujuan dan Sasaran  

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai tiga  tahun. Penetapan tujuan dengan mengacu 

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada  analisis isu-isu strategis. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis dalam jangka waktu tahunan, satu sampai tiga tahun 

mendatang melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. 

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari masing-masing dijabarkan sebagai 

berikut :  

Misi 2  : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang mendukung 

Pengembangan Wilayah 

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh tujuan sebagai berikut : 

Terwujudnya sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas 

Sasaran yang ingin dicapai adalah : 

- Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni 

- Meningkatnya Kualitas kawasan kumuh 

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja 

: 

1. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni  

2. Menurunnya Jumlah luas kawasan kumuh 

Misi 4  : Meningkatkan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan. 

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh tujuan sebagai berikut:  

Terwujudnya upaya pelestarian kawasan lindung dan berfungsi lindung serta pemanfaatan 

Sumber Daya Alam  

Sasaran yang ingin dicapai adalah : 

- Terwujudnya upaya pelestarian kawasan lindung dan berfungsi lindung serta 

pemanfaatan Sumber Daya Alam 

- Terwujudnya upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; 

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja 

: 

- Luas Tutupan Lahan; 

- Jumlah Sumber pencemar udara ambien; 
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- Jumlah Sungai yang dipantau; 

Misi 5 :  Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien 

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh tujuan sebagai berikut:  

Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang baik, efektif dan efisien  

Sasaran yang ingin dicapai adalah : 

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi Perangkat Daerah  

 

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan 

 Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman , dan lingkungan hidup, diperlukan serangkaian strategi yang 

dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi program. 

 Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan yang mengandung persepsi 

dan tekanan khusus yag diperlukan untuk menyusun strategi guna mencapai tujuan dan 

sasaran berdasarkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. 

 Adapun langkah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut 

: 

Strategi mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mencapai Misi 2, melalui 

kebijakan : 

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah 

 

Strategi Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di kawasan strategis Kabupaten untuk 

mencapai Misi 4, melalui kebijakan : 

1. Mengembangkan pengelolaan kawasan lindung dan berfungsi lindung serta 

pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan 
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TABEL 2.1 

KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 – 2024 DAN  

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS 

 
 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN 

PADA TAHUN KE - 

   1 2 3 4 5 

Terwujudnya 

sarana 
prasarana 
perumahan 

dan kawasan 
permukiman 

yang 
berkualitas 

Meningkatny

a 
ketersediaan 
Rumah Layak 

Huni 

* Meningkatny

a Jumlah 
Rumah Layak 
Huni 

2000 

unit 

4000 

unit 

6000 

unit 

8000 

unit 

10000 

unit 

Terwujudnya 
sarana 

prasarana 
perumahan 
dan kawasan 

permukiman 
yang 

berkualitas 

Meningkatny
a Kualitas 

kawasan 
kumuh 

* Menurunnya 
Jumlah luas 

kawasan 
kumuh 

41,44 HA 31,45 HA 21,44 HA 11,45 HA 0 

Terwujudnya 
upaya 
pelestarian 

kawasan 
lindung dan 
berfungsi 

lindung serta 
pemanfaatan 

Sumber Daya 
Alam 

Meningkatny
a upaya 
pelestarian 

kawasan 
lindung dan 
berfungsi 

lindung serta 
konservasi 

Sumber Daya 
Alam 

* Luas Tutupan 
Lahan 

     

Terwujudnya 
upaya 

pengendalian 
pencemaran 
dan/atau 

kerusakan 
Lingkungan 

Hidup 

Meningkatny
a upaya 

pengendalian 
pencemaran 
dan/atau 

kerusakan 
Lingkungan 

Hidup 

* Jumlah 
Sumber 

pencemar 
udara ambien 

4 
Sumber 

4 
Sumber 

4 
Sumber 

4 
Sumber 

4 
Sumber 

* Jumlah 
Sungai yang 
dipantau 

10 
Sungai 

10 
Sungai 

10 
Sungai 

10 
Sungai 

10 
Sungai 
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BAB III 

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN 

 

3.1 Program  

Program – program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada 

dalam lingkup kebijakan tertentu yang dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada 

dokumen rencana strategis. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan progam-program yang 

dilaksanakan tahun 2020 sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.  

Adapun program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

A. Program Non Urusan 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan 

Keuangan; 

4. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. 

B. Program Urusan Wajib 

1. Program pengembangan perumahan; 

2. Program kawasan kumuh perkotaan; 

3. Program Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman 

Perkotaan/Perdesaan; 

4. Program ruang terbuka hijau; 

5. Program pengembangan kinerja pengelolaan  persampahan; 

6. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 

7. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam; 

8. Program peningkatan kualitas dan akses  informasi sumber daya alam; 

9. Program Pengembangan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; 

10. Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Limbah B3 

3.2 Kegiatan 

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kebijakan dan program yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada 

untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada 

Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut : 
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No Uraian 
Jumlah  

Anggaran 

  BELANJA LANGSUNG  
     

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  951.920.500 
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 256.800.000 

2 Penyediaan alat tulis kantor 46.128.000 
3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 228.847.500 
4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -

undangan 

110.695.000 

5 Penyediaan makanan dan minuman 65.000.000 
6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 194.450.000 

7 Rapat-rapat Koordinasi  di dalam daerah 50.000.000 

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur  

2.216.124.500 

1 Pengadaan Kendaraan Operasional 500.000.000 
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25.600.000 
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 91.170.000 

4 Pengadaan Perlengkapan Kantor 19.840.000 
5 Pengadaan Peralatan Kantor 110.500.000 
6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 190.414.500 

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 256.600.000 
8 Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 32.000.000 

9 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor 31.000.000 
10 Pengadaan Tanah 950.000.000 

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

35.050.000 

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

20.750.000 

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 7.150.000 

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.150.000 

IV Perencanaan dan Penganggaran Perangkat 

Daerah 

223.200.000 

1 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran  23.200.000 
2 Perencanaan Umum Perumahan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup 

 200.000.000 

V Program Pengembangan Perumahan  1.494.229.000 
1 Pendamping Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak 

Huni 
 200.000.000 

2 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni  144.229.000 

3 Penataan PSU di Perumahan  1.000.000.000 

4 Pendataan Perumahan Kab. Ciamis  150.000.000 

VI Program Kawasan Kumuh Perkotaan  1.050.000.000 

1 Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan  800.000.000 
2 Pendampingan Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)  250.000.000 

VII Program Peningkatan Jalan Lingkungan di 

Kawasan Permukiman Perkotaan/Perdesaan 

 26.435.000.000 

1 Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Kawasan 
Permukiman Perkotaan/Perdesaan 

 26.435.000.000 



39 

 

VIII Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 
Daya Alam 

 610.000.000 

1 Pengembangan Kampung Iklim (Proklim)  135.000.000 
2 Rehabilitasi Sumber Mata Air  175.000.000 

3 Penataan Kawasan Gunung Sawal  300.000.000 

IX Program Peningkatan Kualitas dan Akses 
Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 

 225.000.000 

1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian 

Lingkungan Hidup 

 75.000.000 

2 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di 

Bidang Lingkungan 

 150.000.000 

X Program Pengembangan Kebijakan Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 160.000.000 

1 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (DIKPLH) 

 100.000.000 

2 Penerbitan rekomendasi lingkungan  60.000.000 

XI Program Pembinaan dan Pengendalian 

Pencemaran Air, Udara dan Limbah B3 

 770.000.000 

1 Pemantauan kualitas lingkungan  120.000.000 

2 Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup  310.000.000 

3 Akreditasi laboratorium lingkungan hidup  265.000.000 

4 Pembinaan pengendalian dan pencemaran lingkungan  75.000.000 

XII Program Pengendalian Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 

 300.000.000 

1 Penyediaan Tindak Lanjut Laporan Pengaduan 
Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan perusakan 
lingkungan 

 100.000.000 

2 Koordinasi penilaian kota sehat adipura  200.000.000 

XIII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

 10.404.105.000 

1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 

Persampahan 

 1.350.000.000 

2 Peningkatan Operasi dan Pemelihaan Prasarana dan 
Sarana Persampahan 

 3.064.820.000 

3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan 
Persampahan 

 183.830.000 

4 Perencanaan Teknis Persampahan  200.000.000 

5 Pengendalian Kebersihan dan Keindahan  2.665.455.000 

6 Pembangunan Bank Sampah Unit  400.000.000 

7 Pembangunan TPS 3R Ds. Sindangsari Kec. Kawali  1.500.000.000 

8 Penataan TPA Banjaranyar Kec. Banjaranyar  2.000.000.000 

XIV Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau  2.034.600.000 

1 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  6.134.000.000 

2 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  995.600.000 

 JUMLAH  7.129.600.000 

 JUMLAH TOTAL  52.224.229.000 
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3.3 Rencana Kinerja 

 
RENCANA KINERJA TAHUN 2020 

 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS 

        
        

NO 

Sasaran Strategis 

Program 

Kegiatan 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 

Rencana 
Tingkat 

Capaian 
(Target) 

Uraian Indikator Kinerja 

Rencana 
Tingkat 

Capaian 
(Target) 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Meningkatnya 

Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
kelengkapan 

pelayanan 
administrasi 

perkantoran 

7 keg Program 
Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya Air, 
dan Listrik 

Jumlah waktu 
penyediaan jasa 

telepon, air, listrik 
dan jasa layanan 

internet 

12 bulan APBD 
Kabupaten 

        Penyediaan alat 

tulis kantor 

jumlah waktu Alat 

Tulis Kantor yang 
disediakan 

12 Bulan APBD 

Kabupaten 

            Penyediaan 
barang cetakan 

dan penggandaan 

Jumlah waktu 
Penyediaan Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

12 Bulan APBD 
Kabupaten 

            Penyediaan 

bahan bacaan 
dan peraturan 
perundang -

undangan 

Jumlah waktu 

bahan bacaan, 
perundang-
undangan dan 

iklan media massa 
yang disediakan 

12 Bulan APBD 

Kabupaten 



41 

 

            Penyediaan 
makan dan 
minuman 

Jumlah waktu 
Penyediaan Makan 
dan Minuman 

harian, rapat dan 
jamuan tamu 

12 Bulan APBD 
Kabupaten 

            Rapat-rapat 

koordinasi dan 
konsultasi ke luar 

daerah 

Jumlah waktu 

penyediaan 
anggaran rapat-

rapat koordinasi 
dan konsultasi ke 
Luar Daerah 

12 Bulan APBD 

Kabupaten 

            Rapat-rapat 

Koordinasi  di 
dalam daerah 

Jumlah waktu 

penyediaan 
anggaran rapat-
rapat koordinasi ke 

dalam daerah 

12 Bulan APBD 

Kabupaten 

2 Mengoptimalkan 
potensi dan 
kelancaran 

aparatur dalam 
melaksanakan 

tugas pokok 
dan fungsinya 

Persentase 
sarana prasarana 
aparatur yang 

terpelihara 

9 keg Program 
Peningkatan 
Sarana dan 

Prasarana 
Aparatur 

Pengadaan 
Kendaraan 
Operasional 

Jumlah kendaraan 
operasional yang 
disediakan 

  unit APBD 
Kabupaten 

      Pengadaan 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 

Jumlah unit 
perlengkapan 
gedung kantor 

yang disediakan 

4 jenis APBD 
Kabupaten 

        Pengadaan 
Peralatan Gedung 

Kantor 

Jumlah unit 
Peralatan Gedung 

Kantor yang 
disediakan 

12 bulan APBD 
Kabupaten 

            Pengadaan 
Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah unit 
perlengkapan 

kantor yang 
disediakan 

4 jenis APBD 
Kabupaten 
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            Pengadaan 
Peralatan Kantor 

Jumlah unit  
Peralatan  Kantor 
yang disediakan 

6 jenis APBD 
Kabupaten 

            Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 

Jumlah luas 

gedung yang 
dipelihara secara 
rutin / berkala 

12 bulan APBD 

Kabupaten 

            Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Jumlah unit 
kendaraan dinas / 
operasional yang 

dipelihara secara 
rutin / berkala 

28.6
44 

liter APBD 
Kabupaten 

            Pemeliharaan 
Rutin/ Berkala 

Peralatan Gedung 
Kantor 

Jumlah unit 
kperalatan gedung 

Kantor yang 
dipelihara secara 
rutin / berkala 

12 bulan APBD 
Kabupaten 

            Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 
Peralatan Kantor 

Jumlah unit 

Peralatan Kantor 
yang dipelihara 

secara rutin / 
berkala 

12 bulan APBD 

Kabupaten 

    Persentase 
aparatur yang 

mengikuti 
peningkatan 
kapasitas 

1 keg Program 
Peningkatan 

Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur 

Pendidikan dan 
Pelatihan 

Aparatur 

Jumlah Peserta 
terdidik dan terlatih  

4 orang APBD 
Kabupaten 

3 Meningkatnya 

kinerja 
organisasi 
perangkat 

daerah dalam 
memberikan 

Persentase 

penyusunan 
pelaporan 
keuangan dan 

barang sesuai 
SAP 

3 keg Program 

Peningkatan 
Pengembanga
n Sistem 

Pelaporan 
Capaian 

Penyusunan 

Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah dokumen 

laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja 

SKPD yang 
tersusun 

12 doku

men 

APBD 

Kabupaten 
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pelayanan 
kepada 
masyarakat 

Kinerja dan 
Keuangan 

  

  

    

 

Penyusunan 

Laporan 
Keuangan 
Semesteran 

Jumlah dokumen 

laporan keuangan 
semesteran yang 
tersusun 

1 doku

men 

APBD 

Kabupaten 

    

 

    

 

Penyusunan 
Pelaporan 

Keuangan Akhir 
Tahun 

Jumlah dokumen 
laporan keuangan 

akhir tahun yang 
tersusun 

1 doku
men 

APBD 
Kabupaten 

    Persentase 
Keselarasan RKA 

Perangkat Daerah 
terhadap Rencana 
Kerja Perangkat 

1 keg Perencanaan 
dan 

Penganggaran 
Perangkat 
Daerah 

Penyusunan 
Rencana Kerja 

Anggaran 

Jumlah dokumen 
rencana kerja 

anggaran yang 
tersusun 

3 doku
men 

APBD 
Kabupaten 

            Perencanaan 

Umum 
Perumahan 
Permukiman dan 

Lingkungan Hidup 

Jumlah dokumen 

Perencanaan 
Umum Permahan 
Permukiman dan 

Lingkungan Hidup 

1 doku

men 

APBD 

Kabupaten 

4 Meningkatkan 
kualitas 
perumahan dan 

kawasan 
permukiman 

Jumlah Rumah 
Tidak Layak Huni 
yang Ditangani 

90,2
0 

% Program 
Pengembanga
n Perumahan 

Pendamping 
Peningkatan 
Kualitas Rumah 

Tidak Layak Huni 

Jumlah rumah 
yang 
dibangun/direhab 

12 bulan APBD 
Kabupaten, 
APBD 

Provinsi, 
APBN 

          Peningkatan 
Kualitas Rumah 

Tidak Layak Huni 
(DAK) 

Jumlah rumah 
yang 

dibangun/direhab 

12 bulan APBD 
Kabupaten 
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        Peningkatan 
Kualitas Rumah 
Tidak Layak Huni 

(Banprov) 

Jumlah rumah 
yang 
dibangun/direhab 

12 bulan APBD 
Kabupaten 

  

 

        Sinergitas 
Pengembangan 
Perumahan 

Jumlah dokumen 
sinergitas 
perumahan yang 

tersedia 

1 doku
men 

APBD 
Kabupaten 

  

 

        Penanganan PSU 
di Perumahan 

Jumlah PSU di 
Perumahan yang 
dibangun/diperbaik

i 

3 lokasi APBD 
Kabupaten 

  

 

        Pembangunan 
IPAL Komunal di 
Kawasan 

Permukiman 
Perkotaan 

Jumlah IPAL di 
Kawasan 
Permukiman 

Perkotaan yang 
dibangun 

3 lokasi APBD 
Kabupaten 

  

 

        Pembangunan 
Sarana dan 

Prasarana Air 
Bersih di Kawasan 

Permukiman 
Perkotaan 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Air 

Bersih di Kawasan 
Permukiman 

Perkotaan yang 
dibangun 

4 lokasi APBD 
Kabupaten 

  

 

        Inventarisasi 
Pendataan 

Perumahan 

Jumlah dokumen 
perumahan yang 

tersedia 

1 doku
men 

APBD 
Kabupaten 

  

 

        Peningkatan Jalan 

Lingkungan di 
Kawasan 
Permukiman 

Perumahan 

Jumlah Jalan 

Lingkungan di 
Kawasan 
Permukiman 

Perumahan yang 
direhab 

5 paket APBD 

Kabupaten 
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    Luas Areal 
Pemakaman yang 
dikelola/dimiliki 

oleh pemerintah 
daerah 

 0 Ha Program 
Pengelolaan 
Areal 

Pemakaman 

Study Kelayakan 
TPU yang 
dikelola/dimiliki 

oleh Pemerintah 
Daerah 

  1 paket APBD 
Kabupaten 

    Jumlah Luas 
Kawasan Kumuh 

yang ditangani 

70,9
74 

Ha Program 
Kawasan 

Kumuh 
Perkotaan 

Penataan 
Kawasan Kumuh 

Perkotaan 

Luas kawasan 
kumuh yang 

ditangani 

13,1
6 

Ha APBD 
Kabupaten 

dan APBD 
Provinsi 

            Pendampingan 

Perumahan 
Kawasan 
Permukiman 

(PKP) 

Lokasi sasaran 

penataan kawasan 
kumuh 

10 kali APBD 

Kabupaten 

5 Meningkatnya 
upaya 
pengendalian  

pendemaran 
dan/atau 

kerusakan 
lingkungan  
hidup serta  

pelestarian 
kawasan 
lindung dan 

berfungsi 
lindung serta 

melalui 
konservasi 
Sumber Daya 

Alam 

Jumlah RTH/RTP 
yang dibangun 

2 lokasi Program 
Pengelolaan 
Ruang 

Terbuka Hijau 

Penataan Ruang 
Terbuka Hijau 
(RTH) 

Tertatanya Ruang 
Terbuka Hijau di 
Kab. Ciamis 

5 lokasi APBD 
Kabupaten 
dan APBD 

Provinsi 

        Pemeliharaan 
Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 

Terpeliharanya 
Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 

12 bulan APBD 
Kabupaten 

          Pengawasan dan 

Pengendalian 
Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 

Terkendalinya 

penebangan pohon 
perindang jalan 

3 lokasi APBD 

Kabupaten 

          Peningkatan 

Peran Serta 
Masyarakat dalan 

Pengelolaan 
Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 

Tersosialisasinya 

Pengelolaan RTH 

1 kegiat

an 

APBD 

Kabupaten 
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  Cakupan 
Pengelolaan 
Persampahan 

97 % Program 
Pengembanga
n Kinerja 

Pengelolaan 
Persampahan 

Penyediaan 
Prasarana dan 
Sarana 

Pengelolaan 
Persampahan 

Jumlah prasarana 
dan sarana 
pengelolaan 

persampahan yang 
disediakan 

9 jenis APBD 
Provinsi 

          Peningkatan 
Operasi dan 

Pemelihaan 
Prasarana dan 
Sarana 

Persampahan 

Jumlah  saran dan 
prasarana 

persampahan yang 
dipelihara 

12 bulan APBD 
Kabupaten 

          Sosialisasi 
Kebijakan 

Pengelolaan 
Persampahan 

Jumlah Peserta 
Sosialisasi 

Kebijakan 
Pengelolaan 
Persampahan 

50 orang APBD 
Kabupaten 

          Peningkatan 

Peran Serta 
Masyarakat dalam 
Pengelolaan 

Persampahan 

Jumlah Kelompok 

Pengelolaan 
Sampah Mandiri 

1 kegiat

an 

APBD 

Kabupaten 

          Perencanaan 
Teknis 
Persampahan 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Persampahan yang 

tersedia 

5 doku
men 

APBD 
Kabupaten 

          Pengendallian 

Kebersihan dan 
Keindahan 

Jumlah tenaga 

pesapon dan kru 
angkutan sampah 

4 wilaya

h 
UPTD 

APBD 

Kabupaten 
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          Penanganan 
Kebersihan Hari-
hari Besar 

Jumlah kegiatan 
penanganan 
sampah di hari-hari 

besar 

20 kegiat
an 

APBD 
Kabupaten 

          Pengembangan 

Teknologi 
Pengelolaan 
Sampah (3R) 

Jumlah kelompok 

yang terlatih 

1 kegiat

an 

APBD 

Kabupaten 

      Pembangunan 
TPS 3R 

Jumlah TPS 3R 
yang dibangun 

4 unit APBD 
Kabupaten 

  Cakupan 
perlindungan 

kualitas 
lingkungan 

75 % Program 
Pengendalian 

Pencemaran 
dan 
Perusakan 

Lingkungan 
Hidup 

Penyediaan 
Tindak Lanjut 

Laporan 
Pengaduan 
Masyarakat 

Akibat Dugaan 
Pencemaran dan 
perusakan 

lingkungan 

Jumlah pengaduan 
yang ditindaklanjuti 

100 % APBD 
Kabupaten 

  Persentase titik 
pantau Adipura 

yang memenuhi 
standar 

30 %   Koordinasi 
penilaian kota 

sehat adipura 

Jumlah Titik pantau 
penilaian adipura 

60 titik 
panta

u 

APBD 
Kabupaten 

    Persentase 
Sekolah 

Berbudaya 
Lingkungan 
(Adiwiyata) 

70 % Program 
Peningkatan 

Kualitas dan 
Akses 
Informasi 

Sumber Daya 
Alam dan 
Lingkungan 

Peningkatan 
Peran Serta 

Masyarakat dalam 
Pengendalian 
Lingkungan Hidup 

Jumlah kelompok 
MHA (Pelestari 

Lingkungan) yang 
terbina 

2 kelom
pok 

APBD 
Kabupaten 
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Hidup 

    Persentase 
kelompok MHA 
(pelestari 

lingkungan hidup) 
yang berprestasi 

25 %   Peningkatan 
Edukasi dan 
Komunikasi 

Masyarakat di 
Bidang 
Lingkungan 

Jumlah Sekolah 
yang  dibina untuk 
menjadi Sekolah 

Berbudaya 
Lingkungan  

15 sekola
h 

APBD 
Kabupaten 

    Persentase 

Kelompok 
Masyarakat 
Kampung Iklim 

20 % Program 

Perlindungan 
dan 
Konservasi 

Sumber Daya 
Alam 

Pengembangan 

Kampung Iklim 
(Proklim) 

Jumlah kampung 

iklim yang dibina 

5 kelom

pok 

APBD 

Kabupaten 

    Persentase Mata 

Air Yang 
Dilindungi 

20 %   Rehabilitasi 

Sumber Mata Air 

Jumlah sumber 

mata air yang 
direhabilitasi 

2 lokasi APBD 

Kabupaten 

  Persentase 
Dokumen 

mengenai 
Lingkungan Hidup 
yang tersusun 

20 % Program 
Pengembanga

n Kebijakan 
Perlindungan 
dan 

Pengelolaan 
Lingkungan 

Hidup 

Penyusunan 
Dokumen 

Informasi Kinerja 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

(DIKPLH) 

Jumlah  DIKPLH 
yang disusun 

1 doku
men 

APBD 
Kabupaten 

  Persentase 

rekomendasi 
lingkungan yang 

diterbitkan 

100 % 

 

Penyusunan 

Neraca Sumber 
Daya Alam 

(Sumber Daya 
Air, Sumber Daya 
Kehutanan, 

Jumlah dokumen 

Neraca Sumber 
Daya Alam (NSDA) 

yang disusun 

1 doku

men 

APBD 

Kabupaten 
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Sumber Daya 
Pertambangan) 

          Penerbitan 
rekomendasi 

lingkungan  

Jumlah 
rekomendasi 

lingkungan yang 
diterbitkan 

1 doku
men 

APBD 
Kabupaten 

  Persentase 
Sungai yang 

memenuhi Baku 
Mutu Lingkungan 

59,6
6 

% Program 
Pembinaan 

dan 
Pengendalian 

Pencemaran 
Air, Udara dan 
Limbah B3 

Pemantauan 
kualitas 

lingkungan 

Jumlah dokumen 
data kualitas 

lingkungan hidup 

10 sungai APBD 
Kabupaten 

  Persentase Udara 

Ambien yang 
memenuhi Baku 
Mutu Lingkungan 

77,8

8 

% 

 

Pengembangan 

Laboratorium 
Lingkungan Hidup 

Jumlah alat 

penunjang 
laboratorium 
lingkungan yang 

tersedia 

3 paket APBD 

Kabupaten 

  Persentase 
Kegiatan/Usaha 
yang mengelola 

limbah dengan 
baik 

50 % 

 

Akreditasi 
laboratorium 
lingkungan hidup 

Laboratorium 
lingkungan yang 
terakreditasi 

  param
eter 

APBD 
Kabupaten 

          Pembinaan 

pengendalian dan 
pencemaran 
lingkungan 

Jumlah pelaku 

usaha/kegiatan 
yang dibina 

600 orang APBD 

Kabupaten 

          Pembangunan 

IPAL Pabrik Tahu 
dan Aci Kawung 

Jumlah IPAL yang 

dibangun 

2 paket APBD 

Provinsi 
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BAB. IV 

PENUTUP 

 

 Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis, diharapkan dapat menjadi arah dan 

pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan rakyat, kawasan 

permukiman dan lingkungan hidup. Rencana Kinerja Tahunan  ini menterjemahkan 

perencanaan pembangunan tahunan dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur 

serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis. Dan juga dapat 

menjadi suatu performance aggreement sehingga memudahkan proses pengukuran kinerja, 

dapat membantu monitoring dan mengevaluasi kegiatan, serta dapat membantu 

menetapkan kinerja periode berikutnya. 

 
 

 


