
Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup

Fungsi : 1. Merumuskan kebijakan teknis lingkungan hidup

  2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup

  3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Uraian Indikator Target Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V Kebijakan Program

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1. Baku mutu air

- BOD mhg/l <8 <8 <7 <7 <5 

- COD Mg/l  <25   <25  <23   <23   <20  

- Total Coli MPN/100L  <30.000  <30.000  <28.000   <28.000  <25.000 

1.2. Volume sampah yang dapat diolah

dengan prinsip 3R

M3
108         108         164          164          164          

Pengembangan Kinerja Pe-

ngelolaan persampahan

1.3. Volume limbah yang dapat diolah Kg

  590,000   710,000    295,000    355,000    470,000 

Pengendalian Pencemaran dan

perusakan Lingkungan Hidup

Terwujudnya peningkatan

penaatan pengelolaan

lingkungan hidup

Jumlah unit usaha dan/atau

kegiatan yang menaati

peraturan perundang-undangan

bidang lingkungan hidup

1452 

unit

2. Terwujudnya peningkatan penaatan unit

usaha dan/atau kegiatan dalam

pengelolaan lingkungan hidup

2.1. Jumlah unit usaha dan/atau

kegiatan yang diawasi dan dibina

dalam menaati persyaratan teknis

dan administrasi

Unit

              - 30 60 80 80

Pengendalian Pencemaran dan

perusakan Lingkungan Hidup

2.2. Jumlah rekomendasi dokumen

lingkungan yang diterbitkan

Buah

         130          130           130           130           130 

Pengendalian Pencemaran dan

perusakan Lingkungan Hidup

2.3. Jumlah unit usaha dan/atau

kegiatan yang diperiksa

kesesuaian daftar aset yang

dilaporkan oleh pemrakarsa

Unit

           60          120           120           120           120 

Pengendalian pemanfaatan ruang

melalui KLHS dengan maksud

memberikan arahan dalam

penyusunan RUTRWK

Pengendalian Pencemaran dan

perusakan Lingkungan Hidup

2.4. Jumlah unit usaha dan/ atau

kegiatan yang memiliki tempat

penyimpanan sementara limbah

B3

Unit

              -               -                -               6               6 

Pengendalian dan pengawasan

terhadap penyimpanan dan

pengumpulan limbah B3 (Bahan

Berbahaya Beracun)

Pengendalian Pencemaran dan

perusakan Lingkungan Hidup

5

TARGET STRATEGI

Pengendalian dan pengawasan

terhadap kegiatan-kegiatan yang

memiliki dampak penting dan besar

terhadap lingkungan serta kegiatan

yang secara teknologi dapat dikleola

melalui izin lingkungan, dan izin

pengelolaan dan pengendalian

lingkungan hidup

1. 

4

LAMPIRAN 4

RENCANA  STRATEGIS

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010-2015

Kelas II Terwujudnya kualitas air sesuai baku

mutu

Terwujudnya peningkatan

pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup

Baku mutu air

Pengendalian Pencemaran dan

perusakan Lingkungan Hidup

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

Uraian Indikator
Satuan

Pencegahan, penanggulangan,

pemulihan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup melalui optimalisasi

pengawasan pembuangan limbah ke

media lingkungan



Uraian Indikator Target Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V Kebijakan Program

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 135

TARGET STRATEGI

4

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

Uraian Indikator
Satuan

Persentase penanganan dugaan

pengaduan dugaan pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup

100% 3. Terwujudnya penanganan pengaduan

dugaan pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

3.1. Prosentase pengaduan dugaan

pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup yang dapat

ditindak lanjuti

Persen

              -          100           100           100           100 

Penegakan hukum lingkungan

terhadap usaha dan/atau kegiatan

yang izin lingkungan dan/atau ijin

PPLH diterbitkan oleh Pemerintah

Kabupateb serta lokasi dan/atau

dampaknya di Kabupaten

Perlindungan dan konservasi

SDA

Terwujudnya peningkatan

partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan hidup

Jumlah kelompok swadaya

masyarakat peduli lingkungan

hidup

157 klp 4. Terwujudnya peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup

4.1. Jumlah kelompok swadaya

masyarakat peduli lingkungan

yang terbentuk

Kelompok

15 29 41 35 37

Meningkatkan peran serta masyarakat

dan pelaku usaha dan/atau kegiatan

dalam pengelolaan sampah rumah

tangga dan sampah sejenis rumah

tangga

Penyelenggaraan pendidikan,

pelatihan, penyuluhan lingkungan

hidup kepada lembaga/kelompok/

perorangan yang peduli terhadap

lingkungan hidup

Memberikan penghargaan lingkungan

hidup terhadap lembaga/

kelompok/perorangan yang peduli

terhadap lingkungan hidup

Terwujudnya peningkatan

perlindungan keaneka

ragaman hayati, lahan dan air

Luasan keane ka ragaman

hayati yang dapat dipulihkan

dan dilestarikan

3,825 

Ha

5. Terwujudnya peningkatan per-lindungan

keanekaragaman hayati, lahan dan air

5.1. Luasan terumbu karang yang

dapat dipulihkan kerusakannya

Hektar 0.020            0.020        0.025        0.025        0.025 Perlindungan dan konservasi

SDA

5.2 Luasan lahan yang dapat

dilestarikan

Hektar -               -          1.55          1.10          1.10 Rehabilitasi dan Pemulihan

cadangan sumber daya alam

Pengendalian Pencemaran dan

perusakan Lingkungan Hidup

Pengelolaan keanekaragaman hayati

dengan melibatkan kelompok-

kelompok pelestari sumber daya alam

dan kearifan lokal



 DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
  BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010-2015 

 

 
  
  
  
 

 
   

Sasaran/Outcome/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama 

 
  Penjelesan / Alasan / Formula perhitungan Penanggung 

Jawab/ sumber 
data 

Sumber data 

1. Terwujudnya kualitas air 
sesuai baku mutu 

1. Baku mutu air 

 BOD 

 COD 

 Total Coli 

Dalam menentukan kualitas air dalam rangka pengendalian pencemaran air tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan 
baku mutu. Pengendalian pencemaran air adalah merupakan upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air 
serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Berdasarkan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baku mutu lingkungan 
adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada  harus ada dan/atau unsur 
pencemar yang ditenggang keberadaan dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 
Sedangkan dalam Peraturan Gubernut Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria 
Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, baku mutu air adalah ukuran batas atau atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau 
komponen yang ada atau harus ada dan/atau usnur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Dalam 
Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem ditargetkan Baku Mutu Kelas II yang artinya 
air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan tawar, peternakan, 
air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lainnya yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 
kegunaan tersebut. Formula perhitungannya memakai parameter BOD, COD, dan Total Coli 

Labid Penegakan 
Hukum dan Labo-
ratorium 

Laporan Ana-
lisa Kualitas 
Air (BLH) 

  2. Volume sampah yang dapat diolah 
dengan prinsip 3R 

Sampah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pencemaran terutama pada air. Bila tidak dikelola dengan 
baik akan dapat menghasilkan gas metan (CH4). Sampah yang diolah hanya sampah yang timbul diperkotaan. Formula 
perhitungannya :  

Volume sampah diperkotaan yang dapat diolah pada tahun bersangkutan 

                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------     x 100% 

Volume sampah yang timbul di perkotaan pada tahun bersangkutan 
 

Kabid 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Laporan  Veri-
odik Vol Sam-
pah (DKP) 

  3. Volume limbahyang dapat diolah Selain sampah, kotoran ternak juga  merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pencemaran terutama pada air. 
Bila tidak dikelola dengan baik akan dapat menghasilkan gas metan (CH4). Kotoran ternak yang diolah adalah kotoran 
yang dihasilkan oleh hewan peternak penerima bantuan reaktor biogas. Formula perhitungannya :  

Volume limbah yang dapat diolah pada tahun bersangkutan 

                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      x 100% 

Volume limbah yang dihasilkan oleh hewan ternak pada tahun berdangkutan  
 

Kabid 
Pengawasan 

Laporan tahu-
nan Bidang 
Pengawasan 
(BLH) 

2. Terwujudnya peningkatan 
penaatan unit usaha dan/atau 
kegiatan dalam pengelolaan 
lingkungan hidup 

4. Jumlah unit usaha dan/atau kegiatan 
yang yang diawasi dan dibina menaati 
persyaratan teknis dan administrasi 

Unit usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis dan administrasi maksudnya adalah unit usaha 
dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan dan ijin lingkungan. Pengawasan dilakukan untuk 
memastikan ketaatannya terhadap 4 (empat) komponen dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, 
diantaranya ketaatan terhadap dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara 
dan pengendalian pencemaran limbah B3. Formula perhitungan yang dipergunakan adalah : 

Jumlah prusahaan yang diawasi dan dibina menaati persyaratan teknis dan administrasi  
pada tahun bersangkutan 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100% 
Jumlah pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan  

baik teknis maupun administrasi pada tahun bersangkutan 
 

Bidang 
Pengawasan 

Laporan tahu-
nan Bidang 
Pengawasan 
(BLH) 

     

     

     

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem 

Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup 

Fungsi : 1. Merumuskan kebijakan teknis lingkungan hidup 

2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup 

3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 



Sasaran/Outcome/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama 

 
  Penjelesan / Alasan / Formula perhitungan Penanggung 

Jawab/ sumber 
data 

Sumber data 

  5. Jumlah rekomendasi dokumen 
lingkungan yang diterbitkan 

 

 

Rekomendasi dokumen lingkungan maksudnya adalah bagi unit usaha dan/atau kegiatan yang memohon ijin 
lingkungan UKL-UPL/AMDAL/SPPLH terlebih dahulu memohon rekomendasi ke Badan Lingkungan Hidup. dilanjutkan 
ke KUPT untuk dikeluarkan Ijin Lingkungannya. Dalam Peraruran Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Ijin 
Lingkungan disebutkan bahwa penyelesaian rekomendasi ijin lingkungan  paling lambat 14 hari sejak berkas 
permohonan diterima dengan lengkap secara teknis dan administrasi.  Formula perhitungannya adalah : 

Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan  
pada tahun bersangkutan 

               --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100% 
Jumlah permohonan dokumen lingkungan yang masuk ke BLH pada tahun bersangkutan 

 

Bidang 
Pengawasan 

Laporan tahu-
nan Bidang 
Pengawasan 
(BLH) 

 6. Jumlah unit usaha dan/atau kegiatan 
yang diperiksa kesesuaian daftar 
asetnya yang dilaporkan oleh 
pemrakarsa 

Penetapan aset perusahaan maksudnya adalah bagi unit usaha dan/atau yang mengurus ijin gangguan (HO), terlebih 
dahulu memohon penetapan aset-asetnya ke Badan Lingkungan Hidup Hidup sebelum dilanjutkan ke KUPT untuk 
dibuatkan Ijin Gangguan (HO) . Dalam Peraruran Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan disebutkan 
bahwa penyelesaian rekomendasi ijin lingkungan  paling lambat 14 hari sejak berkas permohonan diterima dengan 
lengkap secara teknis dan administrasi. Formula perhitungannya adalah : 

Jumlah aset unit usaha dan/atau kegiatan yang telah diperiksa kesesuaian aset   

pada tahun bersangkutan 

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     x 100% 

Jumlah permohonan penetapan aset yang masuk ke BLH pada tahun bersangkutan 
 

Bidang 
Pengawasan 

Laporan tahu-
nan Bidang 
Pengawasan 
(BLH) 

7. Jumlah unit usaha dan/atau kegiatan 
yang diawasi dan dibina dalam 
pengelolaan limbah B3 

Unit usaha dan/atau kegiatan  yang memiliki tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) 
maksudnya adalah unit usaha dan/atau kegiatan yang sangat potensial menghasilkan limbah B3 diwajibkan untuk 
memeiliki tempat penyimpanan sementara sebelum diolah sehingga tidak akan mencemari lingkungan hidup. Formula 
perhitungannya adalah :  

Jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang memiliki TPS limbah B3 pada tahun bersangkutan 

              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100% 

 Jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang potensial menghasilkan limbah B3  

yang diawas dan dibina pada tahun persangkutan 
 

Bidang 
Pengawasan 

Laporan tahu-
nan Bidang 
Pengawasan 
(BLH) 

3. Terwujudnya penanganan 
pengaduan dugaan 
pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup 

8. Prosentase pengaduan dugaan 
pencemaran dan perusakan 
lingkungan yang dapat ditindak lanjuti  

  

Penanganan kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup maksudnya adalah mlakukan tindak lanjut penelahaan dan 
mengidentivikasi terhadap laporan dugaan pencemaran lingkungan hidup dari masyarakat yang masuk . Kasus dugaan 
pencemaran lingkungan hidup yang ditindak lanjuti adalah dugaan pencemaran lingkungan hidup baik yang disebabkan 
oleh unit usaha/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan, maupun oleh kegiatan rumah tangga (peternak 
rumahan)). Formula perhitungannya adalah :  

Jumlah pengaduan dugaan pencemaran lingkungan yang dapat ditindak lanjuti  

pada tahun bersangkutan 

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100% 

 Jumlah laporan pengaduan dugaan pencemaran lingkungan yang masuk ke BLH   

pada tahun bersangkutan 
 

Bidang Penegakan 
Hukum dan 
Laboratorium 

Laporan tahu-
nan Bidang 
Gakum dan 
Laboratorium 
(BLH) 

4. Terwujudnya peningkatan 
peran serta masyarakat 
dalam pengelolaan 
lingkungan hidup 

9. Jumlah kelompok swadaya 
masyarakat peduli lingkungan yang 
dibentuk 

Pembentukan Kelompok masyarakat peduli lingkungan dapat dilakukan pada sekolah-sekolah melalui Program 
Adiwiyata, di Desa-desa melalui Program Desa Sadar Lingkungan, dan Masyarakat pengelola Bank Sampah dan/atau 
Tempat pengelolaan sampah Terpadu (TPST). Masyarakat peduli lingkungan maksudnya adalah masyarkat yang 
mampu mengumpulkan, memilah dan mengolah limbah terutama sampah. Formula perhitungannya adalah : 

Jumlah kelompok  peduli lingkungan yang dibentuk pada tahun bersangkutan  

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100% 

Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pembentukan kelompok swadaya masyarakat 

pada  tahun bersangkutan  
 

Bidang 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Laporan Tahu-
nan Bidang 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
(BLH) 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

     



     

Sasaran/Outcome/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama 

 
Penjelesan / Alasan / Formula perhitungan Penanggung 

Jawab/ sumber 
data 

Sumber data 

5. Terwujudnya peningkatan 
perlindungan keaneka 
ragaman hayati, lahan dan 
air 

10. Luasan terumbu karang yang dapat 
dipulihkan kerusakannya 

Mengendalikan dan mengkonservasi luasan terumbu karang maksudnya adalah melakukan pelestarian terumbu karang 
baik melalui penekanan perusakan melalui pengurangan kegiatan penyeleman dan pembuangan limbah ke laut, 
maupun melalui pembuatan terumbu karang buatan.  Formula perhitungannya adalah : 

Luasan terumbu karang yang dapat dipulihkan kerusakannya  

pada tahun bersangkutan 

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100% 

 Luasan terumbu karang yang rusak yang dapat ditangani selama 5 tahun 
 

Bidang Konservasi Buku Profil Pe-
ngelolaan Tu-
tupan Vetegasi 
Kabupaten Ka-
rangasem  
Program Me-
nuju Indonesia 
Hiaju (MIH) 

  11. Luasan lahan yang dapat 
dilestarikan 

Mengendalikan kerusakan lahan yang kritis maksudnya adalah melakukan pelestarian cadangan sumber-sumber air 
dengan melakukan penanaman pohon penguat, maupun pohon untuk kepentingan upakara. Formula perhitungannya 
adalah : 

Luasan lahan yang dapat dilestarikan pada tahun bersangkutan 

               --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100% 

Luasan lahan yang dapat dilestarikan kerusakannya selama 5 tahun 
 

Bidang Konservasi Buku Profil Pe-
ngelolaan Tu-
tupan Vetegasi 
Kabupaten Ka-
rangasem  
Program Me-
nuju Indonesia 
Hiaju (MIH) 

 

 



LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM 

 TAHUN 2014  
  

TUJUAN Sasaran 
PROGRAM 

Kegiatan 

Uraian Indikator  Target Uraian Indikator Sasaran 
Tingkat 
Capaian  Uraian Indikator Kinerja   Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Terwujudnya pe-
ningkatan pe-
ngendalian pen-
cemaran dan 
perusakan ling-
kungan hidup 

Baku mutu air Kelas II 1. Terwujudnya 
kualitas air sesuai 
baku mutu 

1.1. Baku mutu air  Pengendalian pen-
cemaran dan peru-
sakan lingkungan 
hidup 

Pemantauan kualitas 
lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah media air sungai yang 
dipantau 

Titik 9 

  BOD < 7 Mg/l Jumlah media air laut yang 
dipantau 

Titik 3 

  COD < 23 Mg/l Jumlah media mata air yang 
dipantau 

Titik 3 

  Total Coli < 28.000 
MPN/100L 

Jumlah medi air embung yang 
dipantau 

Titik 3 

   Jumlah alat-alat lab yg dipelihara 
dan dikalibrasi 

Unit 12 

 Jumlah Buku Lap Analisa 
Kualitas Air yang disusun 

Buku 10 

 1.2. Volume sampah yang 
dapat diolah dengan 
prinisip 3R 

164 m3 Pengembangan ki-
nerja pengelolaan 
persampahan 

Penyediaan Prasara-
na dan Sarana Pe-
ngelolaan Persam-
pahan 

Jumlah TPST yang dibangun Unit 1 

  Jumlah perlengkapan TPST  Unit 55 

  Jumlah Kendaraan Roda Tiga 
pengang-kut sampah yang 
diadakan 

Unit 3 

  Jumlah tong sampah yang 
diadakan 

Unit 28 

  Jumlah gerobak sam-pah yang 
diadakan 

unit 8 

1.3. Volume limbah yang 
dapat diolah 

355.000 kg Pengendalian pen-
cemaran dan peru-
sakan LH 

Pengembangan pro-
duksi ramah lingku-
ngan 

Jumlah reaktor bio-gas yang 
dibangun 

unit 6 

2. Terwujudnya pe-
ningkatan pena-
atan pengelo-
laan lingkungan 
hidup 

Jumlah unit 
usaha dan/ 
atau kegiatan 
yang menaati 
peraturan per-
undang-unda-
ngan bidang 
LH 

1.452 unit 2. Terwujudnya pe-
ningkatan pena-
atan unit usaha 
dan/atau kegiatan 
dalam pengelo-
laan LH 

2.1. Jumlah unit usaha 
dan/atau kegiatan yang 
diawasi dan dibina dalam 
menaati persyaratan 
teknis dan administrasi 

80 unit Pengendalian pen-
cemaran dan peru-
sakan lingkungan 
hidup 

Peningkatan Pering-
kat Kinerja Per-
usahaan (Proper) 

Jumlah unit usaha dan/ atau 
kegiatan yang diawasi dan 
dibina dalam penta-atan 
persyaratan tek-nis dan 
administrasi 

 Unit  80 

2.2. Jmlah rekomendasi 
dokumen lingkungan 
yang dapat diterbitkan 

130 buah 
rekomendasi 

 Koordinasi penyu-
sunan AMDAL 

Jumlah unit usaha yang di 
diawasi dalam penyu-sunan 
dokumen lingku-ngan 

Unit 130 

2.3. Jumlah  unit usaha dan/ 
atau kegiatan yang dipe-
riksa kesesuaian daftar 
aset yang dilaporkan oleh 
pemrakarsa 

120 unit  Sosialisasi dan Pe-
nataan Ijin Gangguan 

Jumlah unit usaha dan/ atau 
kegiatan yang diawasi untuk 
menetapkan asetnya 

Unit  120 

2.4. Jumlah unit usaha dan/ 
atau kegiatan yg memiliki 
tempat penyimpanan se-
mentara limbah B3 

6 unit Pengendalian pen-
cemaran dan peru-
sakan lingkungan 
hidup 

Pengelolaan B3 dan 
Limbah B3 

Jumlah unit usaha dan/ atau 
yang berpotensi mengasilkan 
limbah B3yang diawasi  

Unit 12 

   3. Terwujudnya pe-
nanganan penga-
duan dugaan 
pencemaran dan 
perusakan LH 

3.1. Persentase pengaduan 
du-gaan pencemaran dan 
perusakan LH yang dapat 
ditindak lanjuti 

100% Perlindungan dan 
konservasi sumber 
daya alam 

Pengendalian dan pe 
ngawasan pemanfa-
atan SDA 

Prosentase pelaksanaan tindak 
lanjut terhadap laporan kasus 
dugaan pencemaran lingkungan 

Persen 100 

Pengendalian pen-
cemaran dan peru-
sakan LH 

Penyusunan kebija-
kan pengendalian 
pencemaran dan pe-
rusakan LH 

Jumlah Buku SLHD yang 
disusun 

 

Buku 50 



 
TUJUAN Sasaran 

PROGRAM 
Kegiatan 

Uraian Indikator  Target Uraian Indikator Sasaran 
Tingkat 
Capaian  Uraian Indikator Kinerja   Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Terwujudnya pe-
ningkatan parti-
sipasi masyara-
kat dalam pe-
ngelolaan LH 

Meningkatnya 
peran serta 
masyarakat 

157 klp 4. Terwujudnya pe-
ningkatan peran 
serta masyarakat 
dalam pengelo-
laan lingkungan 
hidup 

4.1. Jumlah kelompok swada-
ya masyarakat peduli 
lingkungan yang 
terbentuk 

35 klp Pengendalian Pen-
cemaran dan perus-
akan Lingkungan 
Hidup 

Peningkatan peran 
serta masyarakat 
dalam pengendalian 
lingkungan hidup 

Jumlah sekolah yang dibina 
mengikuti program adiwiyata 

Sekolah 14 

 Jumlah Desa yang dibina untuk 
meng-ikuti program Desa Sadar 
Lingkungan 

Desa 8 

 Jumlah Seke Guru Peduli 
Lingkungan Hidup yang 
terbentuk 

Kelompok 1 

 Jumlah kelompok ma-syarakat 
peng-olah sampah yang 
dibentuk 

Kelompok 8 

 Jumlah kelompok masya-rakat 
peduli lingkungan yg dibina 
untuk mengikuti lomba 
lingkungaaan 

Kelompok 4 

 Pengendalian pen-
cemaran dan peru-
sakan lingkungan 
hidup 

Koordinasi penilaian 
kota sehat 

Jumlah sosialisasi yang 
dilaksanakan 

Kali 20 

  Jumlah buku yang disusun Buku 8 

4. Terwujudnya pe-

ningkatan per-
lindungan kea-
neka ragaman 
hayati, lahan 
dan air 

Luasan keane 

ka ragaman 
hayati yang 
dapat dipulih-
kan dan diles-
tarikan 

3.825 Ha 5. Terwujudnya pe-

ningkatan perlin-
dungan keaneka 
ragaman hayati 

5.2. Luasan terumbu karang 

yang dapat dipulihkan 
kerusakannya 

0,025 ha Perlindungan dan 

Konservasi Sumber 
Daya Alam 

Pengembangan dan 

Pemantapan 
kawasan konservasi 
lau, suaka perikanan, 
dan kea-
nekaragaman hayati 
laut 

Jumlah koordinasi pene-litian 
terumbu karang yang dilakukan 

Kali 1 

Jumlah kursus, pelatohan, 
sosialisasi dan bimtek yg diikuti 

Kali 1 

Frekwensi pemantauan Kali 2 

Jumlah Buku Lap pemba-
ngunan pesisir laut yang disusun 

Buku 12 

Koordinasi pengelo-
laan konservasi 
Sumber Daya Alam 

Jumlah Buku Profil MIH (Menuju 
Indonesia Hijau)  

Buku 20 

Jumlah Buku Profil Pengelolaan 
Tutupan Vetegasian 

Buku 15 

    5.1. Luasan lahan yang dapat 
dilestarikan 

1,10 ha Rehabilitasi dan Pe-
mulihan Cadangan 
Sumber Daya Alam  

Pengelolaan daerah 
aliran sungai 

Pengadan bibit tana-man Pohon 700 

Melakukan pengawasan dan 
pelestarian aliran sungai/parit 

Titik 14 

 



 

 

PENETAPAN KINERJA 
 

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem 
Tahunm Anggaran  : 2014 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Terwujudnya terwujudnya 
kualitas air sesuai baku 
mutu 

1. Baku mutu air  Pengendalian Pencemaran 
dan Perusakan Lingkungan 
Hidup 

Pemantauan kualitas lingkungan 108.685.600 

- BOD < 7 Mg/l 

- COD < 23 mg/l 

- Total Coli < 28000  

MPN/100 ml 

2. Volume sampah yang dapat 
dengan prinisp 3R 

164 m3 Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan Persampahan 

Penyediaan Prasarana dan 
Sarana Pengelolaan 
Persampahan 

1.030.529.980 

3. Volume limbah yang dapat diolah 355.000kg Pengendalian pencemaran 
dan perusakan lingkungan 
hidup 

Pengembangan Produksi 
Ramah Lingkungan 

107.992.600 

2. Terwujudnya peningkatan 
penaatan unit usaha 
dan/atau kegiatan dalam 
pengelolaan lingkungan 
hidup 

4. Jumlah unit usaha dan/atau 
kegiatan yang diawasi dan dibina 
dalam menaati persyaratan teknis 
dan administrasi 

80 unit Pengendalian pencemaran 
dan perusakan lingkungan 
hidup 

Peningkatan Peringkat Kinerja 
Perusahaan (Proper) 

26.190.100 

5. Jumlah rekomendasi dokumen 
lingkungan yang diterbitkan 

130 buah 
rekomendasi 

Pengendalian pencemaran 
dan perusakan lingkungan 
hidup 

Koordinasi Penyusunan AMDAL 47.713.700 

6. Jumlah unit usaha dan/atau 
kegiatan yang diperiksa 
kesesuaian daftar aset yang 
dilaporkan oleh pemrakarsa 

120 unit Pengendalian pencemaran 
dan perusakan lingkungan 
hidup 

Sosialisasi dan Penataan Ijin 
Gangguan 

27.787.600 

7. Jumlah unit usaha dan/atau 
kegiatan yang memiliki tempat 
penyimpanan sementara limbah 
B3 

6 unit Pengendalian pencemaran 
dan perusakan lingkungan 
hidup 

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 60.000.000 

       
       
       



 

 

       

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp.) 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Terwujudnya penanganan 
pengaduan dugaan pence-
maran dan perusakan 
lingkungan hidup 

8. Prosentase pengaduan dugaan 
pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup yang dapat 
ditindak lanjuti 

100% Perlindungan dan konservasi 
sumber daya alam 

Pengendalian dan Pengawasan 
Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

28.311.500 

Pengendalian Pencemaran 
dan Perusakan Lingkungan 
Hidup 

Penyusunan Kebijakan 
Pengendalian Pencemaran dan 
Perusakan Lingkungan Hidup 

68.758.200 

4. Terwujudnya peningkatan 
peran serta masyarakat 
dalam pengelolaan 
lingkungan hidup 

9. Jumlah kelompok swadaya 
masyarakat peduli lingkungan 
yang terbentuk 

35 kelompok Pengendalian pencemaran 
dan perusakan lingkungan 
hidup 

Peningkatan Peran serta 
Masyarakat Dalam Pengen-
dalian Lingkungan Hidup 

153.834.000 

   Pengendalian pencemaran 
dan perusakan lingkungan 
hidup 

Koordinasi Penilaian Kota 
Sehat/Adipura 

100.139.000 

5. Terwujudnya peningkatan 
perlindungan keaneka 
ragaman hayati, lahan dan 
air 

10. Luasan terumbu karang yang 
dapat dipulihkan kerusakannya 

0,005 Ha Perlindungan dan konservasi 
sumber daya alam 

Pengembangan dan Pe-
mantapan Kawasan Konservasi 
Laut, Suaka Perikanan dan 
keaneka ragaman hayati 

229.192.900 

     Koordinasi pengelolaan sumber 
daya alam 

71.477.000 

  11. Luasan lahan yang dapat 
dilestarikan 

1,10 Ha Rehabilitasi dan pemulihan 
cadangan sumber daya alam 

Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai 

76.822.900 

Jumlah Anggaran :     2.137.435.080 
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