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KATA PENGANTAR 
 
 

Dengan memanjat Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Limpahan 

Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dapat 

menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. 

Dalam laporan kinerja ini memuat data dan informasi mengenai capaian kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang ditetapkan 

dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan realisasi anggaran tahun 2021. 

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang 

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap 

pengukuran kinerja. 

Dalam penyusunan laporan kinerja ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, 

sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan 

penyusunan laporan di waktu mendatang. 

Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga Laporan Kinerja 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2021 dapat terselesaikan. 

Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. 

 

 
Palangka Raya, 30 Desember 2021 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
 

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, 

merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. 

Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP 

) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2021 ini disusun. LKIP ini 

menyajikan capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan 

kegiatan selama tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dan juga sebagai pelaksanaan dari 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun  laporan kinerja 

dengan sistem aflikasi. Selain itu LKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam 

melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya secara menyeluruh. 

LKIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul 

sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang 

secara ringkas tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat diikhtisarkan 

bahwa 2 (dua) indikator kinerja berkategori sangat baik 2 (dua) indikator kinerja sasaran 

berkategori Baik dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran berkategori cukup dan 3 (tiga) 

indikator kinerja kurang baik yaitu sebagai berikut : 

 

No. 
Indikator Kinerja Sasaran 

Program Utama 

Capaian 

Kinerja 
( % ) 

Kategori 
Capaian 

1. Persentase jumlah dokumen lingkungan 124 Sangat baik 

2. Persentase penegakan hukum lingkungan 100 Baik 

3. Peningkatan mutu lingkungan 100 Baik 

4. Rasio pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) 62 Kurang baik 

5. Persentase jumlah sampah yang dikelola 98,38 Cukup Baik 

6. Persentase pemberdayaan masyarakat dalam 
konservasi lingkungan 

12 Kurang baik 

7. Persentase jumlah sekolah peduli lingkungan 214 Sangat baik 

8. Persentase luas daerah yang masuk konservasi 90 Cukup Baik 

 
 

Dari tabel di atas terlihat adanya keberhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator 

sasaran di atas 90%, tetapi ada juga yang capaiannya di bawah 90%. Hal tersebut tetap 

akan menjadi catatan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka  Raya dalam upaya 

memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang. 
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

 

 

Latar Belakang 
 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu 

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah 

satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan 

selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari 

rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga 

sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun 

berikutnya. 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang diemban setiap instansi pemerintah. Dalam penyusunan laporan 

kinerja diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan 

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. 

 
1. Susunan Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dan tata kerja di Lingkungan 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dapat dilihat dalam Susunan 

Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

2. Kelompok Jabatan 

3. Sekretariat terdari dari : 

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

- Sub Bagian Keuangan dan Aset 

- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

4 Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup terdiri dari : 

- Seksi Kajian Dampak Lingkungan. 

- Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan. 

A. 
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- Seksi Penataan Hukum Lingkungan. 

5. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah dan Peningkatan Kapasitas 

terdiri dari : 

- Seksi Pengelolaan Sampah. 

- Seksi Seksi Pengelolaan Limbah. 

- Seksi Peningkatan Kapasitas. 

6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan  

dari : 

- Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan. 

- Seksi Pencegahan Kerusakan Lingkungan. 

- Seksi Pemeliharaan Lingkungan 

7. Bidang Konservasi dan Bina Lingkungan terdiri dari : 

- Seksi Konservasi dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) 

- Seksi Pengembangan Bina Lingkungan. 

- Seksi Informasi dan Kemitraan. 

8. UPTD Laboratorium Lingkungan 

- Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan 

- Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan 

 
 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya telah membentuk 

lembaga perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, 

yang meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan 

kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber 

daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau 

dengan pihak ketiga. 

 
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2021 
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Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2021 
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2. Personalia 

 
Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya pada tahun 

2021 adalah sebanyak 109 orang yang dapat dikelompokkan menurut 

golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut : 

a. Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya menurut 

golongan. 

Golongan Ruang/Pangkat Jenis Kelamin Total 

L P 

1 2 3 4 

I/a – JURU MUDA 0 0 0 

I/b – JURU MUDA TINGKAT I 0 0 0 

I/c – JURU 8 0 8 

I/d – JURU TINGKAT I 7 0 7 

II/a – PENGATUR MUDA 8 0 8 

II/b – PENGATUR MUDA TINGKAT I 3 0 3 

II/c – PENGATUR 11 3 14 

II/d – PENGATUR TINGKAT I 11 1 12 

III/a – PENATA MUDA 1 4 5 

III/b – PENATA MUDA TINGKAT I 1 3 4 

III/c – PENATA 9 8 17 

III/d – PENATA TINGKAT I 11 12 23 

IV/a – PEMBINA 4 2 6 

IV/b – PEMBINA TINGKAT I 1 0 1 

IV/c – PEMBINA UTAMA MUDA 1 0 1 

IV/d – PEMBINA UTAMA MADYA 0 0 0 

IV/e – PEMBINA UTAMA 0 0 0 

TOTAL 76 33 109 

* Pegawai tidak ber-pangkat /ber-golongan : 0 
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b. Jumlah  pegawai Dinas  Lingkungan  Hidup Kota Palangka Raya 

menurut jenjang pendidikan. 

Pendidikan Jenis Kelamin Total 

L P 

1 2 3 4 

D-III 1 3 4 

S-1 19 19 38 

S-2 8 6 14 

SD 3 0 3 

SLTA 35 5 40 

SLTP 10 0 10 

TOTAL 76 33 109 

 

 

 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 47 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pemerintah Kota Palangka Raya. 

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pengawasan 

dan pengendalian lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas 

lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi 

: 

1. Perumusan kebijakan dinas berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku; 

2. Penyelenggaraan program dan kegiatan di Lingkungan Hidup 

berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

3. Penyelenggaraan evaluasi kemajuan program dan kegiatan di Bidang 

Lingkungan Hidup; 

4. Menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dengan instansi terkait 

dalam kelancaran pelaksanaan tugas; 

5. Penyelenggaraan manajemen administrasi lingkup Dinas Lingkungan 

Hidup. 

B. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI 
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PERMASALAHAN UTAMA 

 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dalam melaksanakan 

Tugas Pokok dan Fungsi menghadapi berbagai permasalahan yang lebih 

khusus di bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut : 

 
1. Kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan Hidup masih rendah. 

Pengelolaan lingkungan hidup di Kota Palangka Raya 

sesungguhnya menjadi kewajiban seluruh penghuni di wilayah Kota 

Palangka Raya, meliputi 1) warga masyarakat, 2) pelaku usaha, 3) 

pengelola profesional dan 4) pemerintah. 

Pada saat ini kemampuan dan kesadaran mengelola lingkungan 

hidup di Kota Palangka Raya masih belum memadai dan hal ini terbukti 

dengan kondisi lingkungan hidup di wilayah Kota Palangka Raya 

cenderung semakin menurun kualitasnya. Agar upaya pengelolaan 

lingkungan hidup dapat berhasil, maka salah satu faktor yang sangat 

penting adalah 1) adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

lingkungan hidup, 2) kesadaran terhadap hukum lingkungan, 3) kesadaran 

terhadap komitmen, 4) kesadaran aparat pemerintah untuk menambah 

wawasannya dalam hal ilmu pengetahuan dan teklnologi (IPTEK) 

Lingkungan Hidup. 

Dampak dari tingkat kesadaran yang rendah tersebut adalah 1) 

masih adanya eksploitasi sumberdaya alam yang tidak berwawasan 

lingkungan, 2) didalam melakukan kegiatan masyarakat masih 

memperhatikan faktor ekonomi dari pada untuk pelestarian lingkungan, 

3) masyarakat pelaku usaha belum menyadari pentingnya data dan 

informasi menyangkut pengelolaan lingkungan hidup. 

 
2. Belum optimalnya kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam, 

Lingkungan Hidup. 

Kapasitas dan kinerja Pengelola Lingkungan Hidup perlu 

dioptimalkan didalam mengelola lingkungan hidup, antara lain dengan 1) 

Pemberdayaan pengelola lingkungan hidup agar mampu dengan nyata 

berperan aktif sebagai institusi koordinator penggalangan keterpaduan 

dengan instansi lain yang terkait, sehingga dapat terjalin kemitraan dan 

C. 
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komitmen bersama, 3) Menghindari sistem aparat yang terlalu cepat 

dimutasi dan adanya pimpinan senior yang mendekati masa pensiun, 4) 

adanya komitmen dari Pemerintah Kota Palangka Raya dalam 

menyediakan aparat yang profesional, dengan sarana dan prasarana serta 

dana yang cukup. 

 
3. Terjadinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. 

a. Limbah Domestik/limbah rumah tangga 

Kondisi persampahan di Kota Palangka Raya dipacu oleh 

tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Dengan jumlah 

penduduk kurang lebih 229.599 jiwa, jika diambil rata ratanya setiap 

penduduk menghasilkan sampah sekitar 0,70 Kg / hari, maka setiap 

hari timbunan sampah di Wilayah Kota Palangka Raya kurang lebih 

160.219 Kg / hari. 

Sampah tersebut pada umumnya merupakan sampah rumah 

tangga dan sekitar 70 – 90 % berupa sampah organik. Sampah organik 

sebenarnya masih dapat didaur ulang menjadi bahan pupuk organik 

atau kompos atau sebagai bahan baku dalam pembuatan energi 

biomasa. Limbah domestik padat berupa sampah banyak 

menimbulkan masalah di pemukiman yang padat penduduknya. 

Pengelolaan sampah rumah tangga di pedesaan cukup dimasukan 

dalam lubang-lubang galian tanah dipekarangan dan selanjutnya 

dibakar atau ditimbun kembali. 

Limbah domestik dalam bentuk cair di wilayah yang padat 

penduduknya seperti di pusat – pusat pemerintahan (kecamatan) 

cukup difasilitasi dengan selokan drainase kota yang mengalir ke 

sungai sekaligus selokan yang berupa pembuangan air hujan. Sedang 

di daerah perdesaaan umumnya air limbah dari dapur dan kamar 

mandi cukup dialirkan ke lubang galian tanah di pekarangan yang jauh 

dari sumur. Limbah dari buangan kotoran terkumpul pada sistem septic 

tank dan sumur resapan. 

Saat ini TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA 

(Tempat Pembuangan Akhir) sebagai tempat pembuangan sampah 

masih kurang, jumlahnya sangat tidak memadai. Meskipun wilayah 

Kota Palangka Raya cukup luas, namun dimasa yang akan datang 

lahan untuk TPA semakin sulit diperoleh karena selain harga tanah 

yang mahal juga kehadiran TPA sering kali tidak diterima oleh 
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masyarakat. Sedangkan lahan bekas TPA yang sudah tidak digunakan 

lagi, kurang sehat jika digunakan sebagai pemukiman. Sampah padat 

menimbulkan masalah jika tertimbun di selokan dan atau masuk ke 

badan sungai. Hal ini dapat mengakibatkan tersumbatnya selokan dan 

banjir lokal yang menyebabkan pencemaran air. Limbah domestik 

padat jika tidak dikelola dan diolah dapat membahayakan kesehatan 

manusia antara lain menjadi tempat berkembanganya lalat yang 

selanjutnya menjadi factor penyakit seperti diare, tipus, kolera disentri 

dll. Sedangkan sampah yang berasal dari kaleng, ban bekas, kantong 

plastik dan lainnya apabila berisi air hujan dapat menjadi tempat 

berkembangya nyamuk Aedes Aegepty yang mampu menyebarkan 

penyakit demam berdarah. 

 
b. Degradasi lahan 

Penurunan fungsi (degradasi) lahan disebabkan antara lain dengan 

adanya penambahan lahan kristis yang disebabkan oleh 

penggundulan hutan/kebakaran hutan dan lahan , baik dilakukan 

secara legal maupun ilegal. Kondisi lahan khususnya hutan di  wilayah 

Kota Palangka Raya setiap tahun hampir tidak pernah lepas dari 

bahaya kebakaran hutan yang akhirnya akan berdampak kritis 

terhadap hutan. Apabila dibiarkan hal ini berlarut larut akan semakin 

kritis dan akhirnya akan mengancam manusia karena dapat 

menimbulkan bencana alam. 

 
4. Meningkatnya Jumlah Penduduk. 

 
 

Kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan tingkat 

kehidupan sebagian besar masyarakat tergolong prasejahtera sehingga 

ketergantungan pada sumberdaya alam yang berada disekitarnya sangat 

tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat khususnya di pedesaan yang masih 

rendah, tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi dan masalah 

kesehatan masyarakat yang semakin komplek. Distribusi penduduk dan 

kepadatan penduduk di Kota Palangka Raya masih belum merata.  Migrasi 

penduduk antar kecamatan maupun antara kota masih banyak terjadi dan 

sulit dikendalikan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak 

terhadap kebutuhan akan ruang dan eksploitasi sumberdaya alam. 

Penyebaran penduduk yang tidak merata pada setiap 
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kecamatan berakibat terhadap penekanan penduduk pada kecamatan 

tertentu. 

Masalah kesehatan yang dihadapi oleh penduduk Kota Palangka Raya 

semakin hari semakin kompleks, karena munculnya jenis-jenis penyakit 

baru yang sulit diobati. Penyakit utama : Infeksi saluran pernafasan (ISPA), 

sistem otot, alergi, kulit, tekanan darah tinggi, tukak lambung, diare, TB 

Paru, diabetes, penyakit susunan syaraf, gangguan mental dan tetanus. 

 
5. Penurunan Kualitas Air Sungai 

Sumber – sumber air di kota Palangka Raya berpotensi tercemar oleh 

kegiatan Penambangan Emas Tanpa Ijin ( PETI ), limbah rumah tangga 

yang tidak diolah, sampah yang masuk ke badan sungai serta penggunaan 

zat – zat berbahaya dan beracun lainnya. Masyarakat yang melakukan 

penambangan emas tanpa ijin ( PETI ) di sepanjang Sungai Kahayan dan 

Sungai Rungan mengakibatkan kualitas air di Kota Palangka Raya menjadi 

menurun. 

Penangkapan ikan dengan bahan yang dilarang oleh Pemerintah, 

seperti menggunakan bahan kimia/beracun (racun hama, tuba, potas, dan 

lain – lain) yang mengakibatkan lingkungan perairan akan rusak, sehingga 

apabila air yang mengandung racun ini mengalir sangat berbahaya bila 

terkonsumsi oleh manusia. 

Untuk menjawab tekanan yang ada terhadap lingkungan air, 

Pemerintah Kota Palangka Raya telah berupaya melakukan program – 

program pengelolaan lingkungan secara terintegrasi. Upaya – upaya  untuk 

pengendalian pencemaran air terus giat dilakukan. 

 
6. Belum optimalnya Penataan. Penerapan, Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Dokumen AMDAL atau UKL-UPL dan SPPL. 

 
Kegiatan pelaku usaha yang ada di wilayah Kota Palangka Raya cenderung 

menimbulkan masalah merusak lingkungan. Untuk pemecahan masalah 

lingkungan yang terjadi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka 

Raya melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang wajib AMDAL 

atau UKL-UPL dan SPPL, meningkatkan pengawasan dan menindak tegas 

pelaku usaha yang tidak menerapkan sesuai dokumen AMDAL atau UKL-

UPL. Dalam rangka penegakan hukum bagi pelaku 
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usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku tentang lingkungan hidup 

adalah memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk penutupan 

usaha sementara apabila terbukti pelaku usaha melakukan pelanggaran 

ketentuan yang tertuang dalam dokumen. 

 
7. Penurunan kualitas udara akibat asap 

 
 

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada musim kemarau di 

wilayah Kalimantan Tengah yang menghasilkan kabut asap dan 

menyelimuti berbagai wilayah termasuk di Kota Palangka Raya. Penyebab 

terjadinya kebakaran hutan dan lahan biasanya adalah kegiatan 

masyarakat atau perusahaan yang membuka lahan dan menggarap untuk 

perkebunan maupun pemukiman baru dengan cara membakar. 

Selain itu juga oleh faktor kesengajaan dan kecerobohan 

masyarakat sehingga menimbulkan kebakaran lahan dan hutan yang terjadi 

dimana – mana dalam frekuensi dan luas areal yang berbeda – beda dari 

tahun ke tahun. Dampak dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan 

tersebut menimbulkan banyak kerugian baik dari segi fisik, hayati, ekonomi, 

sosial maupun kesehatan masyarakat. 



 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS 

 
 

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 

Tahun 2018 - 2023 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen 

bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan 

kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar 

tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien. 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan 

dan program pembangunan nasional, Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Palangka Raya menetapkan rencana strategis perubahan tahun 2018 – 

2023 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan 

kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan 

strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. 

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan 

sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa 

kebijakan dan program kerja. 

Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah 

dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup

 melalui penetapan Keputusan Strategis Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup  Kota Palangka Raya tentang Rencana Strategis 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 

Komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut : 



 

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Visi dan Misi Walikota Palangka Raya yaitu “ Terwujudnya Kota 

Palangka Raya menjadi Kota yang maju, Rukun dan Sejahtera untuk 

semua” dengan Misi sebagai berikut : 

a. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment ( 

Lingkungan Cerdas) meliputi : Pembangunan Infrastruktur, 

Pengelolaan Air, Lahan, Pengelolaan Limbah, Manajemen 

Bangunan dan Tata Ruang Transportasi; 

b. Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat Smart Society 

(Masyarakat Cerdas) meliputi : Pengembangan Kesehatan, 

Pendidikan, Kepemudaan, Layanan Public, Kerukunan dan 

Keamanan. 

c. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat 

Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas) meliputi : 

Pengembangan Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata 

dan Perbankan. 

 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Melaksanakan Misi 1 

yaitu Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment 

(Lingkungan Cerdas) meliputi : Pembangunan Insfrastruktur, Pengelolaan 

Air, Lahan, Pengelolaan Limbah, Manajemen Bangunan dan Tata Ruang 

Transportasi. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai 

sesuai dengan visi dan misi sebagai berikut : 

Tujuan yang ingin dicapai adalah : “Terwujudnya Pembangunan 

Daerah yang berwawasan lingkungan” dan Sasaran yang ingin dicapai 

adalah :“Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan” 



 

2.2 Perjanjian Kinerja 2021 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA 

RAYA 
 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

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

I. Menurunkan 
Pencemaran dan 
Perusakan 
Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup (IKLH) :  

 

1. Indeks Kualitas Air 

2. Indeks Kualitas Udara 

3. Indeks Kualitas Tutupan 

Lahan  

70 

75 

75 

 

Persentase Pelaku Usaha yang 
yang tidak mencemari dan 
merusak lingkungan 

80% 

Persentase luasan RTH yang 
terbangun  

30% 

Pemenuhan Passing Grade 

(Batas Nilai Minimal) Penilaian 

Adipura 

 
 

70 

 

 
No. Program Anggaran (Rp) 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 16.315.351.943 

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 90.324.250 

3. Program Pengelolaan Persampahan 8.800.034.549 

4. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup  

883.596.947 

5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 876.320.925 

6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan 

Beracun ( B3 ) dan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun ( Limbah B3 ) 

95.473.750 

7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap 

Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH ) 

460.696.188 

8. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat 

Hukum Adat ( MHA ), Kearifan Lokal dan Hak MHA 

Yang Terkait Dengan PPLH 

299.654.001 



 

2.3 Rencana Anggaran 2021 

 
Berdasarkan kemampuan keuangan daerah APBD-P Kota Palangka 

Raya Tahun 2021, Jumlah Anggaran Belanja untuk Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 

32.411.093.350,00 yang digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan 

Belanja Langsung. 

 

Secara teperinci alokasi anggaran adalah sebagai berikut : 
 

No Uraian Anggaran Anggaran % 

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 9.892.418.134 30,52 % 

2. Belanja Langsung Rp. 22.518.675,216 69,47 % 

 Jumlah Anggaran DLH Rp. 32.411.093.350  100 % 



 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
3.1. CAPAIAN KINERJA 

 
Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat 

yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai 

prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan 

capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan, serta hasil 

(outcome) yang dicapai. Dalam tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Palangka Raya. Melaksanakan 11 (sebelas) program dengan 34 (tiga puluh 

empat) kegiatan, termasuk 7 (tujuh) program utama (prioritas). 

 
LKIP 2021 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, 

dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. 

Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar 

mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja 

suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. 

 
Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara 

rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja 

(performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut 

dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja output, indikator kinerja 

hasil dari seluruh kegiatan maupun indikator kinerja sasaran sebagaimana 

ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja 

(performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, 

serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan 

kinerja di masa mendatang. 

 
Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya menetapkan kategorisasi pencapaian 



 

kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori 

sebagai berikut : 

 
 

Urutan Rentang Capaian Katagori Capaian 

I Lebih dari 100 % Sangat Berhasil 

II 91 % sampai 100 % 
 

Berhasil 

III 81 % sampai 90 % Cukup 

IV Kurang dari 81 % Kurang 

 

Tabel 3.a 

Realisasi indikator kinerja DLH Tahun 2021 
 

No Sasaran 
Strategis 

 Indikator Kinerja Target Realisasi Kategori 
Capaian 

I. Menurunkan 

Pencemaran 

dan 

Perusakan 

Lingkungan 

Hidup 

1. Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) : 

1. Indeks Kualitas Air 

2. Indeks Kualitas Udara 

3. Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan 

 

 

70 

75 

75 

 
 

50 

90,53 

77,28 

 

 

 
 

Kurang 
Berhasil 
Kurang 

2. Persentase Pelaku Usaha 

yang tidak mencemari dan 

merusak lingkungan 

80 % 95,37% Berhasil 

3. Persentase Luasan RTH 

yang terbangun 

30 % 6,24% Kurang 

4. Pemenuhan Passing 

Grade (Batas Nilai 

Minimal) Penilaian Adipura 

70 % 73% Kurang 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palangka Raya yang dilaksanakan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya yang mengacu pada Indikator Kinerja 

Daerah dan sasaran RPJM Penyelarasan dan Rencana Strategis Perubahan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 



 

Tabel 3.b 

Target dan realisasi indikator kinerja utama DLH sesuai dengan RPJM 

Penyelarasan dan Renstra Perubahan 

1. Indeks lingkungan hidup (IPA x 

30%)+(IPUx30%)+ 

(ITH X 40%) 

 

100 

 

100 

Total 100 % 

 

                  

3.1.1 Membandingkan Realiasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional 

 Standar Nasional dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka 

Raya mengacu pada nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional sesuai 

dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

SE.4/menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan 

Jangka Menengah Berwawasan Lingkungan. Surat Edaran  ini bertujuan memberikan 

pedoman tentang muatan RPJMD yang berwawasan lingkungan dengan 

memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tamping lingkungan hidup, 

kerentanan bencana dan  perubahan iklim, terutama dalam aspek indek kualistas 

lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi 

ekosistem mangrove. 

 

Standar 

Sasaran 

Strategis 

Rumus Standar 

Target 

Indikator 

Kinerja 

DLH kota 

satuan Realiasi 

1 2 3 4 5 6 

Meningkatnya 

Mutu 

Lingkungan 

Hidup 

( Indeks Pencemaran Air 

(IPA)  x 30%) + ( Indeks 

Pencemaran Udara (IPU) 

x 30%) + ( Indeks Tutupan 

Lahan (ITH) x 40%) 

 

70,70 Indeks 

Lingkungan 

Hidup 

Nilai 72,38 

 

 

Standar Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada kota Palangkaraya masih memenuhi 

standar Nasional IKLH sehingga ditingkatkan  dari segi Aspek Jumlah sumber pencemar 

udara lainnya seperti cerobong asap pabrik dan asap dari kendaraan bermotor juga 



 

masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan Ibu Kota Propinsi / Kota Besar lainnya, 

sehingga sangat mempengaruhi Indeks Kualitas Udara di Kota Palangka Raya serta 

Aspek kebencanaan kebakaran hutan yang menurun dan pendeknya musim kemarau 

sangat membantu meningkatkan Indeks Kualitas Udara, sehingga secara otomatis juga 

meningkatkan nilai IKLH di Kota Palangka  

 

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 

   Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernytaan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. 

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian 

kinerja dengan menggunakan table sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1.2 
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja level OPD tahun 2021 
 

Sasaran Indikator 

Kinerja 

Utama 

Target 

2021 

Target 

RPJMD 

Realisasi 

2021 

Meningkatnya 

Mutu Lingkungan 

Hidup 

Indeks 

Lingkungan Hidup 

70.00 68.50 72.38 

 

Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) terdiri dari = ( Indeks Pencemaran Air (IPA)  x 30%) 

+ ( Indeks Pencemaran Udara (IPU) x 30%) + ( Indeks Tutupan Lahan (ITH) x 40%) 

Klasifikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah : 

No Predikat Kisaran Nilai IKLH 

1 Sangat Baik IKLH > 80 

2 Baik 70 < IKLH ≤ 80 

3 Cukup Baik 60 < IKLH ≤ 70 

4 Kurang baik 50 < IKLH ≤ 60 

5 Sangat Kurang Baik 40 < IKLH ≤ 50 

6 Waspada 30 < IKLH ≤ 40 

 

Untuk tahun 2021, Indeks Lingkungan Hidup lebih tinggi dari target. Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di tahun 2021 sebesar 72,38 sedangkan untuk target 



 

2021 sebesar 68.50. Hal ini dikarenakan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang merupakan 

salah satu indikator dari IKLH meningkat sebagai akibat dari berkurangnya kebakaran 

hutan dan kondisi musim kemarau di tahun 2021 tidak terlalu lama. Sedangkan untuk 

Indeks Kualitas Air (IKA)  dan Tutupan Lahan relatif sama. 

 

 3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun ini 

dengan Tahun Lalu 

  

 Capaian Realisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya pada tahun 

2021 dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 dapat dilihat 

berdasarkan table sebagai berikut :  

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Lingkungan Hidup di tahun 2021 

mengalami peningkatan; sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sedikit 

mengalami sedikit penurunan. Musim Kemarau di tahun 2017 sangat pendek jika 

dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2018, sehingga sangat membantu mengurangi 

adanya kebakaran hutan. 

 

Tabel 3.1.3 
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Level OPD serta Realiasi Kinerja Tahun 
2019 dengan Tahun 2021 
 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

2019 2021 

Target Realisasi Target Realisasi 

Indeks 

Lingkungan 

Hidup 

75 84,51 69 72,38 

 

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Lingkungan Hidup di tahun 2021 

mengalami peningkatan; sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sedikit 

mengalami sedikit penurunan. Musim Kemarau di tahun 2017 sangat pendek jika 

dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2018, sehingga sangat membantu 

mengurangi adanya kebakaran hutan. 

 

 



 

3.1.4 Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan ./ Penurunan   

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

  

Tabel 3.1.4. 

IKLH tahun 2021 (72,46) lebih tinggi dari target RPJMD (68.50) 

Sasaran Indikator Kinerja 

Utama 

Target 

RPJMD 

Realisasi 

2021 

Meningkatnya Mutu 

Lingkungan Hidup 

Indeks Lingkungan 

Hidup 

68,50 72,38 

 

Analisis faktor penyebab keberhasilan capaian sasaran tahun 2021 : 

- Aspek kebencanaan kebakaran hutan yang menurun dan pendeknya musim 

kemarau sangat membantu meningkatkan Indeks Kualitas Udara, sehingga 

secara otomatis juga meningkatkan nilai IKLH di Kota Palangka Raya. 

- Jumlah sumber pencemar udara lainnya seperti cerobong asap pabrik dan asap 

dari kendaraan bermotor juga masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan Ibu 

Kota Propinsi / Kota Besar lainnya, sehingga sangat mempengaruhi Indeks 

Kualitas Udara di Kota Palangka Raya 

 

3.1.5  Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya sebagai satuan kerja SOPD 

Pelayanan Publik dintuntut untuk terus meningkatkan Kinerja terutama kinerja SOPD 

dalam meningkatkan Pelayanan dan Pendapatan setiap tahunnya. Peningkatan 

Pelayanan dalam Bidang Jasa Kebersihan akan sangat berpengaruh terhadap 

keberlangsungan SOPD. Sehingga sangat diperlukan analis untuk pemenuhan dan 

penggunaan sumber daya. 

 Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan 

Sumber Dana (Anggaran), Sumber Daya Manusia serta sarana yang dimiliki. Dalam 

setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja, SOPD Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Palangka Raya melakukan beberapa analisis dan efisensi dalam pemenuhan dan 

penggunaan sumber daya maupun sumber dana.  

 Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan 

program/kegiatan terdiri dari dua jenis yaitu efesiensi sumber daya biaya dan sumber 

daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : 



 

 

 

 

 Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 

31.118.517.780,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.32.411.093.350,00 Dengan 

rumus efisensi diatas, diperoleh persentase efisensi biaya sebesar  3,98%. Sehingga 

dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum terdapat efisensi yang 

signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. 

 Berdasarkan Data Kepegawaian Tahun 2021 jumlah PNS sebanyak 109 Orang 

dan jumlah Pegawai Tenaga Kontrak (PTT) sebanyak 134 Orang. Kendala lainnya 

banyak terdapat pejabat struktural tidak memiliki staf PNS yang membantu, sehingga 

beberapa diambil alih oleh staff PTT yang membantu dalam pelaksanaan tugas 

tesebut. 

 

3.1.6  Capaian Kinerja Program Tahun 2021 
 

  Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu 

pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 yang telah disepakati. 

Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur 

dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran 

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil 

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) 

sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu : 

Tabel 3.1.6.a. Skala Nilai Peringkat Kinerja 
 

No. Interval Nilai 

Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian 

Realisasi 

Kinerja 

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik 

2. 76 ≤ 90 Tinggi 

3. 66 ≤ 75 Sedang 

4. 51 ≤ 65 Rendah 

5. ≤ 50 Sangat Rendah 

                         Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

 
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi 

kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas 

Lingkungan Hidup beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut : 

 

Persentase Efesiensi Biaya = 100 % - (Realisasi Biaya / Target Biaya X 100%) 



 

Tabel 3.1.6.b. Capaian Kinerja Tahun 2021 
 

NO. 
 

SASARAN 
STRATEGIS 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
SATUAN 

 
TARGET 

 
REALISASI 

 
CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1 

Pencemaran 
dan kerusakan 
lingkungan 
hidup 
terkendali. 

 
Indeks Kualitas Air. 

 
IKA 

 
52,60 

 
50.00 

 
95,06 % 

  Indeks Kualitas Udara. IKU 84,47 90,53 107,17 % 

 

3.1.7. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup 

yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara 

rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut : 

 

Sasaran Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali 

Tolok ukur capaian sasaran Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali 

diukur dengan 2 (dua) indikator. Indikator tersebut yaitu indikator, Indeks Kualitas Air dan 

Indeks Kualitas Udara. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah 

sebagai berikut : 

 
Tabel 3.1.7.a Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1 

 

NO Sasaran Indikat

or 

Formula Indikator 

1 2 3 4 

 Pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan hidup 

terkendali. 

 

 

Indeks Kualitas Air. 
(%memenuhi x 70) + (%ringan x 50) + 

(%sedang x 30) + (%berat x 10) 

  
Indeks Kualitas 

Udara. 

100- ((50/0,9) x (Rata-rata IEU-0,1)) 

 
 

Kinerja sasaran Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali dengan  

indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara pada tahun 2021 dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 



 

Tabel 3.1.7.b Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 1 
 
 

No 

 
 

Indikator Sasaran 

 
Realisasi 

2020 

2021 Target 

Akhir 

Renstra 

(2022) 

Capaian s/d 

2021 

terhadap 

target 2022 
(%) 

 
Target 

 
Realisasi 

% 

Realisasi 

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Indeks Kualitas Air. 50 52,60 50 95,06 % 52,70 94,88% 

 
Indeks Kualitas 

Udara. 

90,63 84,47 90.53 107,17 % 84,57 107,04% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Grafik 3.1.7.c Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Palangka Raya 2019 - 2021 
 
 

Parameter Kualitas Air (Sungai) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 

2001 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 , yakni: 

Parameter yang diukur untuk INDEKS KUALITAS AIR (IKA) adalah pH, TSS, DO, BOD, 

COD, Total Fosfat, Nitrat NO3-N, Fecal Coliform Pengambilan sampel dilakukan terhadap 

: 3 sungai (Sungai Kahayan, Sungai Rungan dan Sungai Sebangau). Pengambilan 

sampel dilakukan setiap 6 bulan yang mewakili musim hujan dan musim kemarau jadi 

dalam 1 tahun dilakukan 2 kali pemantauan. 

Pada tahun 2021 capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 95,06% dimana 

realisasinya lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu ≤100%. 

Target IKA Pada tahun 2021 sebesar 52,60 dengan realisasi 50,00. 
 

INDIKATOR KINERJA SASARAN 
INDEKS KUALITAS AIR 

Indeks Kualitas Air 
(IKA) 

Kota Palangka Raya 
55,
0 

50,
0 

45,
0 

50,0
0 

50,0
0 

50,0
0 

IK
A 

2019 2020 2021 

Tahun 

In
d

e
k

s
 

Rumus IKA = (%memenuhi x 70) + (%ringan x 50) + (%sedang x 30) + (%berat x 10) 



 

Tabel 3.1.7.d Data Kualitas Air Sungai 
 

Status Mutu Air 2019 

(jumlah 

sampel) 

 

% 
2020 

(jumlah 

sampel) 

 

% 
2021 

(jumlah 

sampel) 

 

% 

Memenuhi Baku Mutu 0 0% 0 0% 0 0% 

Cemar Ringan 10 100% 10 100% 10 100% 

Cemar Sedang 0 % 0 % 0 % 

Cemar Berat 0 0% 0 0% 0 0% 

Jumlah Sampel 10 100.00
% 

10 100.00
% 

10 100.00
% 

IKA 50.00 50.00 50.00 

 

Melalui hasil uji ini dan perhitungan indeks pencemaran air terdapat penurunan 

kualitas air sungai pada tahun 2021. Parameter yang masih dominan melebihi baku mutu 

adalah parameter TSS, pH, BOD dan COD. Kekeruhan air sungai Kahayan di wilayah 

Kota Palangka Raya, sepenuhnya adalah akibat dari pelepas air dari bagian hulu.  Kota 

Palangka Raya beserta masyarakatnya bagi perairan sungai Kahayan yang melintasi 

wilayah Kota Palangka Raya menjadi penyumbang limbah padat (seperti terlihat di bawah 

bangunan Pelabuhan Rambang) dan penyumbang limbah cair domestik dari pemukiman 

mengingat Kota Palangka Raya sampai saat ini belum memiliki IPAL komunal. 

Berkenaan dengan perikanan budidaya, padatnya karamba di Wilayah Pahandut 

dan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya, selain menghasilkan output ekonomi yang 

cukup signifikan untuk Kota Palangka Raya, disisi lain juga menghasilakan limbah yang 

cukup besar terutama limbah organik.  Limbah organik dari sisa pakan ikan yang tidak 

terkonversi menjadi biomasa ikan, dapat merupakan penyebab buruknya kualitas air di 

Sungai Kahayan.  Hal ini sering terjadi dimusim kemarau dimana volume dan debit air S. 

Kahayan mengecil melintasi kompleks karamba tersebut 



 

 

Gambar 3.1.7.d Peta Jaringan Drainase Kota Palangka Raya. Air Limbah Kota Palangka 

Raya dialirkan melalui Drainase (pengaringan) dibuang langsung ke Sungai Kahayan 

dan Sungai Sabangau, tanpa treatment. 

Angka IKA pada tahun 2021 sebesar  50,00 sedangkan target sesuai Surat Edaran 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 untuk Kota Palangka 

Raya pada nilai 52,60. Dengan tren IKA yang menurun seperti ini upaya yang dapat 

dilakukan untuk mencapai target di akhir tahun RPJMD adalah dengan mengembalikan 

fungsi sungai sebagaimana mestinya, seperti dengan menutup akses buangan limbah ke 

sungai. Hal itu tentu saja tidak lepas dari sektor-sektor lain  yang turut terlibat dalam 

peningkatan nilai Kualitas Air, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah koordinasi 

lintas OPD seperti Bappeda, DLH, Dinas PUPKP, Dinas Perindag dll. 

Faktor Pendorong : 

1. Adanya Laboratorium pengujian kualitas air yang telah terakreditasi oleh KAN 

sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Palangka Raya. 

2. Kegiatan bersih sungai yang dilakukan secara rutin oleh semua stakeholder pada  

sungai dan pemberian izin secara ketat bagi usaha yang membuang limbah ke sungai 

mampu mengurangi pembuangan sampah ke sungai. 

3. Pembangunan IPAL Komunal di fasilitas umum seperti kantor pemerintahan, sekolah, tempat 

ibadah setiap tahunnya. 

 

Faktor Penghambat : 

1. Sebagian besar warga yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbah 



 

domestiknya ke dalam sungai, hal ini berperan dalam menurunkan kualitas air sungai 

di Kota Palangka Raya. 

2. Masih adanya warga yang memelihara ternak di sepanjang pinggiran sungai 

sehingga meningkatkan pencemaran sungai. 

3. Musim panas/kemarau yang cukup panjang sehingga mengakibatkan beberapa titik 

pemantauan memiliki debit kecil. 

 

Tindak Lanjut : 

1. Melakukan pembinaan secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam 

menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban 

pencemaran air sungai melalui Kerja Bakti rutin Gerakan Kebersihan Sungai secara 

rutin telah dilaksanakan setiap tahun. 

2. Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan koordinasi dengan dinas terkait, seperti 

Bappeda, DLH, Dinas PUPKP, dinas Perindag, dll untuk mengembalikan fungsi 

sungai sebagaimana mestinya. 

3. Pemerintah Kota Palangka Raya sebaiknya menetapkan status kualitas air Sungai 

Kahayan dan Sungai Rungan yang berada di dalam wilayah administrasinya. 

4. Pemerintah kota Palangka Raya membuat  sistem zonasi pengelolaan perairan sungai 

yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Sungai dan Mata Air Kota 

Palangka Raya 

5. Melakukan pembinaan masyarakat secara khusus dengan menyertakan/melibatkan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau atau lembaga non profit lain untuk 

memberdayakan masyarakat melalui alih fungsi usaha yang sifat menetap dan tidak 

merusak sumberdaya daya alam (khususnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Rungan 

yang meliputi KecamatanRakumpit, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Jekan 

Raya). 

6. Pemerintah Kota Palangka Raya sebaiknya menginisiasi pembentukan lembaga 

pengelolaan sungai secara terpadu dengan pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan 

Kabupaten Pulang Pisau melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, segera 

menginisiasi forum diskusi dan perumusan kebijakan untuk  mendukung penguatan 

lembaga atau Otoritas Pengelola DAS Kahayan (cq. BP DAS Kahayan). 



 

7. Pimpinan Daerah khususnya Walikota dan Gubernur diharapkan membangun 

infrastruktur penting terkait pengelolaan buangan kota (limbah cair dan limbah padat) 

dengan membangun secara seksama  IPAL Komunal, serta program lain seperi Amdal 

Kawasan, melanjutkan Pembangunan River Front City di Kec. Pahandut. 

8. Pemerintah Kota Palangka  Raya agar segera membuat Peraturan-Peraturan Daerah 

yang mendukung  upaya normalisasi Sungai Kahayan dan Sungai  Rungan secara 

menyeluruh untuk Wilayah Kota Palangka Raya. 

 

 

Gambar 3.1.7.e Foto Kebiasaan buruk masyarakat yang berdiam di bantaran 
sungai dengan membuang sampah padat dan limbah ke sungai telah menyebabkan 

buruknya kualitas air dan estetika di Sungai Kahayan dan Sungai Rungan. 
 
 



 

 
 

Gambar 3.1.7.f Peta Pemantauan Air Sungai di Kota Palangka Raya  
 
 

 

Data IKU diperoleh dari hasil pengujian terhadap 2 parameter kualitas udara, yaitu : 

SO2 dan NO2. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara Passive 

Sampler dengan frekuensi dan periode tahunan (Lokasi pengambilan sampel mewakili 4 

unsur : permukiman padat penduduk, daerah/kawasan industri (bukan industrinya), kawasan 

komersil (perkantoran) dan daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat). 

Titik sampel untuk pengujian Indeks Kualitas Udara di Kota Palangka Raya ini untuk Kawasan 

transportasi berada di Jalan Ahmad Yani, untuk kawasan industri berada di Jalan Tangkuhis 

samping PLTD Kahayan, untuk kawasan permukiman di Jalan Rajawali VII, dan untuk 

kawasan perkantoran di Jalan Willem AS depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

INDIKATOR KINERJA SASARAN 
INDEKS KUALITAS UDARA 



 

 

  

 Tabel 3.1.7.g Hasil Pemantauan Kualitas Udara 2021 
 

 
 
 

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara tahun 2021 mengalami 

penurunan, yaitu sebesar 90,53 dibandingkan dari tahun 2020 yang sebesar 90,63. Hal ini 

disebabkan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat di Kota 

Palangka Raya, juga pada jam-jam masyarakat beraktifitas serta setiap akhir minggu dan 

libur, di mana kendaraan dari luar kota ikut memadati Kota Palangka Raya. Adanya 

keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah  Kota Palangka Raya, 

padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi undara 

perkotaan. 

Target IKU Kota Palangka Raya tahun 2021 adalah sebesar 84,47 dan tercapai 90.53 

.Untuk mencapai target akhir dan  mempertahankan angka IKU perlu upaya-upaya yang 

harus dilakukan. Seperti halnya IKA, IKU juga dipengaruhi oleh buangan aktivitas warga, 

yaitu buangan dari emisi. Untuk emisi tidak bergerak yang berasal dari industri hanya sedikit, 

Rumus IKU = 100- ((50/0,9) x (Rata-rata IEU-0,1)) 



 

sedangkan yang paling banyak adalah dari emisi bergerak yaitu kendaraan bermotor. 

Kendaraan di Kota Palangka Raya harus rutin dalam perawatan atau pemeliharaan yaitu 

dengan service berkala. Kewenangan DLH tidak bisa untuk melakukan itu sehingga upaya 

yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak penghijauan (tanaman keras), 

pemelihaaan jalur perindang agar udara di Kota Palangka Raya semakin baik. Koordinasi 

lintas OPD tentu juga perlu dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai IKU. 

Tingkat keberhasilan pada indikator sasaran Indeks Kualitas Udara ini berhasil 

dengan capaian di atas 100% yaitu sebesar 107,04%   hal ini berkaitan dengan masih belum 

besarnya sumber sumber polusi udara selain kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka 

Raya 

Faktor Pendorong : 

1. Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan 

pemantauan kualitas udara secara real time dan Pemantauan metode passive sampler; 

2. Tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang luas pada tahun 2021; 

3. Pembangunan RTH  di permukiman penduduk dan mempertahankan tanaman perindang 

yang ada di Kota Palangka Raya mampu menjaga kualitas air dan udara perkotaan; 

 

Faktor Penghambat: 

1. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya, terutama jam-

jam masyarakat beraktivitas serta setiap akhir minggu dan libur, dimana kendaraan dari 

luar kota memadati Kota Palangka Raya. 

2. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Palangka 

Raya, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi 

udara perkotaan. 

Tindak Lanjut : 

1. Melakukan publikasi secara intensif kepada masyarakat tentang kondisi udara di Kota 

Palangka Raya, sehingga meningkatkan kepedulian dan informasi lingkungan 

kepada masyarakat. 

2. Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau dengan penekanan pada penambahan 

pohon perindang jalur hijau untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan. Secara 

sinergi dengan Program Pengelolaan RTH Publik, upaya ini terus ditingkatkan setiap 



 

tahun dengan menganggarkan penanaman pohon sebanyak 500 pohon. 

3. Terus menggalakan penghijauan di lingkungan rumah-rumah warga masyarakat 

Kota, untuk menciptakan suasana lingkungan yang asri dan nyaman. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1.7.h Foto Kegiatan IKU di Kota Palangka Raya 
 
 
 
 
 



 

3.1.8. Sasaran Program : Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 
 

Indikator Formula 
Realisasi 

2020 

2021 
% 
Capaian 

Target Realisasi 
 

Persentase usaha 
yang telah memiliki 
dokumen lingkungan. 

Jumlah usaha yang 
memiliki dokumen 
lingkungan dibagi jumlah 
seluruh usaha di kota 

 
58.42% 

 
60.63% 

 
67.73% 

 
111.71% 

Persentase usaha 
yang telah memiliki 
izin Pengendalian dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
(PPLH). 

 

Jumlah usaha yang telah 
memiliki izin PPLH dibagi 
jumlah usaha yang telah 
memiliki izin lingkungan atau 
setara 

 

 
8.04% 

 

 
10.08% 

 

 
9.99% 

 

 
99.11% 

 
 

 

 

 
 

Tingkat keberhasilan pada indikator program Persentase usaha yang 

telah memiliki dokumen lingkungan dapat dikatakan “berhasil” dikarenakan 

capaian indikator mencapai ≥ 100%. Jumlah usaha yang sudah memiliki dokumen 

lingkungan di Kota Palangka Raya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 

sebanyak 971 usaha dan jumlah seluruh usaha di Kota Palangka Raya sebanyak 

5.450 usaha. Tahun 2021 menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Pencapaian ini diperoleh dari capaian kegiatan dimana pada 

tahun 2021 berhasil menyetujui sebanyak 112 rekomendasi dokumen lingkungan 

sehingga berhasil melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebanyak 100 

dokumen lingkungan pertahun. 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan. 

 
Rumus = 

Jumlah seluruh usaha di kota 

Realisasi 2021 = 
4.214 usaha  

= 67,73% 
    6.222 usaha 



 

Grafik 3.1.8.a Persentase Usaha yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan  

2019-2021 

 

Indikator Program ini didukung oleh kegiatan Kajian Dampak Lingkungan dengan 

target sebagai berikut : 

 
No 

 
Indikator Kegiatan 

2021 

Target Realisasi % 
Capaian 

1 Kajian lingkungan hidup yang tersusun 
berupa Dokumen Daya Dukung dan 
Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota 
Palangka Raya 

 

1 dokumen 1 dokumen 100,00% 

 
2 

Dokumen lingkungan (AMDAL, 
UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan 
diverifikasi sesuai peraturan. 

 
100 

dokumen 

 
112 

dokumen 

 
112.% 

 

Tabel 3.1.8.b Jenis Dokumen Lingkungan pada tahun 2019-2021 

 

Data Satuan 2019 2020 2021 

SPPL Usaha 448 351 95 

AMDAL Usaha 1 3 2 

UKL-UPL Usaha 11 18 6 

DELH usaha 1 1      1 

DPLH Usaha 14 11     8 

Jumlah 475 384 112 

Persentase Usaha yang Telah Memiliki 
Dokumen Lingkungan 

 

 

 

 

0,00% 

46,23% 50,13% 53,55% 

2019 2020 2021 

Target Realisasi 

60,63% 58,42% 
67,73% 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pendaftaran SPPL di Kantor DLH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verifikasi lapangan SPPL 

usaha/kegiatan oleh DLH 

 
 

 
 

Penilaian dan pemeriksaan dokumen 

lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) 

 
 

 
 

Pembinaan penyusunan dokumen 
Lingkungan Hidup (Workshop) 

 
 

Gambar 3.1.8.c Foto Kegiatan Dokumen Lingkungan 
 

         Faktor Pendorong: 

1. Sudah tertibnya para pelaku usaha/kegiatan untuk mengajukan izin lingkungan. 

Tidak hanya perusahaan swasta saja namun kegiatan pemerintah juga 

mengajukan izin lingkungan. 

2. Meningkatnya pelayanan dokumen lingkungan baik dari segi fasilitas, informasi, 

prosedur pelayanan, waktu pelayanan serta pelayanan petugas. 

3. Memberikan pendampingan kepada masyarakat berupa asistensi di kantor DLH 

bagi masyarakat yg menyusun dokumen lingkungan. 

4. Mempersingkat pelayanan SPPL dari 7 hari menjadi 1 hari untuk kegiatan yang 



 

tidak memerlukan verifikasi lapangan. 

5. Besarnya kesadaran instansi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sehingga banyak kegiatan/usaha pemerintah yang sudah 

berjalan mengajukan        dokumen lingkungan. 

6. Sudah diberlakukannya OSS sehingga perizinan perusahaan tidak membutuhkan 

waktu lama, waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari satu jam dengan sistem ini. 

7. Sudah tertibnya para pelaku usaha/kegiatan dalam mengajukan izin lingkungan, 

tidak hanya perusahaan namun sekolah dan tempat ibadah. 

8. Adanya media komunikasi melalui Whatsapp untuk pelaku usaha dapat 

berkomunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. 

Faktor Penghambat : 

-    Sebagian masyarakat masih salah persepsi mengenai Dokumen Lingkungan. 

Karena selama ini warga menganggap menyusun/mengurus dokumen lingkungan 

adalah hal yang sulit, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup senantiasa membantu 

melalui konsultasi, asistensi, pemberian booklet dan peminjaman contoh dokumen 

untuk dikerjakan pelaku usaha. 

-      Kondisi Pandemi covid 19 menyebabkan banyak dunia usaha tidak berkembang 

dengan  baik, bahkan banyak yang tutup usahanya. 

Tindak Lanjut : 

1. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi kepada Pelaku Usaha terhadap peraturan 

Perundang-undangan yang baru khususnya Undang-Undang Cipta kerja beserta 

peraturan turunannya. 

2. Sosialisasi melalui website Doinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 

terhapat proses  Dokumen Lingkungan agar masyarakat mengetahui jenis usaha 

yang wajib mempunyai dokumen lingkungan, dan memahami cara penyusunan 

dokumen lingkungan yang baik dan benar. 

3. Melakukan pembinaan tentang penyusunan Dokumen Lingkungan setiap tahun 

dengan harapan dapat mengetahui dan memahami informasi terkait peraturan 

perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 



 

Persentase Usaha yang Telah Memiliki Izin 
PPLH 
 

 

8,00% 

6,00% 

4,00% 

2,00% 

0,00% 

2019 2020 2021 

Target Realisasi 

 

 

 
                   Realisasi 2021    =                43                   x    100  %     =     4,42   % 
                                                                971 
 
 
 

Jumlah usaha yang telah memiliki izin PPLH sampai dengan tahun ini 

mencapai 43 usaha, terdapat kenaikan 4,42 %. Namun dari segi capaian Persentase 

usaha yang telah memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

≤ 100% yaitu 4,42 % dan dapat dikatakan belum/kurang berhasil. Dilihat pada target 

Renstra tahun 2021, jumlah usaha yang telah memiliki izin PPLH ditargetkan naik 

sebanyak 25 usaha setiap tahunnya sudah berhasil tercapai, namun jumlah usaha 

yang telah memiliki izin lingkungan atau setara (Dokumen AMDAL dan UKL/UPL) 

menurun pada tahun ini. Izin lingkungan pada Renstra ditargetkan naik sebanyak 100 

usaha setiap tahunnya, namun tahun 2021 mencapai 112 usaha, sehingga dari segi 

capaian target indikator program telah memenuhi target 100%. 

 
 

 
10,08% 9,99% 

     7,98%  8,04%      

 5,65%  5,93%        

         

       

       

 
 
 
 
 

                Grafik 3.1.8.d Persentase Usaha yang Telah Memiliki Izin PPLH 2019-2021 
 
 

Indikator Program ini didukung oleh kegiatan Pengendalian Pencemaran dan 

Limbah B3 dengan target sebagai berikut : 

 

 
 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
Persentase usaha yang telah memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

 
Rumus = 

 



 

 
No 

 
Indikator Kegiatan 

2021 

Target Realisasi % 
Capaian 

1 
Fasilitas konservasi air tanah yang 
dibangun. 

50 unit 50 unit 100,00% 

 
2 

Izin Pengendalian dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PPLH) yang 
diterbitkan. 

 
25 izin 

 
25 izin 

 
100,00% 

3 
Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran 
lingkungan yang dipantau. 

40 usaha/ 
kegiatan 

40 usaha/ 
kegiatan 

100,00% 

 
Faktor Pendorong : 

1. Besarnya kesadaran instansi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup (PPLH) sehingga banyak kegiatan/usaha pemerintah yang 

sudah berjalan mengajukan dokumen lingkungan. 

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya juga rutin setiap tahunnya 

mengadakan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam 

pengelolaan limbah B3 dengan adanya bimbingan teknis dan visitasi ke lokasi. 

Faktor Penghambat : 

1. Pengetahuan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 

dan air limbah belum maksimal, pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah 

memiliki dokumen lingkungan, ada yang belum mencantumkan dampak dari 

limbah B3 yang dihasilkan sehingga tidak merasa ada kewajiban untuk 

melakukan pemenuhan izin PPLH serta pemenuhan komitmen terhadap 

pengurusan izin PPLH (pengelolaan limbah B3) belum sepenuhnya dilakukan 

oleh  pelaku usaha dan/atau kegiatan. 

Tindak Lanjut : 

1. Menyelanggarakan bimbingan teknis pengelolaan limbah B3 secara rutin kepada 

pelaku usaha dan/atau kegiatan. 

2. Melakukan visitasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan 

air limbah dan limbah B3. 

3. Mencetak booklet pengurusan izin PPLH dan mencetak buku perundangan 

yang dibagikan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan. 

 

 



 

Foto 3.1.8.e Dokumentasi Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 

 

 
 

Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 

 
 
Pengawasan/pemantauan ke Rumah Sakit 

 
 

       Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 

 
 

Pengawasan/pemantauan ke Perusahaan 
 

 
 

Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 

 
 

Pengawasan/pemantauan ke UPTD  Puskesmas 
Bukit Hindu 



 

3.1.9. Persentase perusahaan yang mentaati pengelolaan lingkungan 

  

Jumlah perusahaan yang telah diawasi tahun 2021 sebanyak 108 (seratus 

delapan) usaha dan perusahaan yang taat sejumlah 108 usaha. Dengan demikian 

terjadi peningkatan ketaatan dibandingkan tahun 2020 yang hanya 82 (delapan puluh 

dua) usaha dan jumlah perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan sebanyak 350 

(tiga ratus lima puluh) usaha, sehingga realisasi ketaatan 30,86 %.  

Tingkat keberhasilan pada indikator program pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaku usaha yang memiliki izin PPLH dapat dikatakan “berhasil” 

dikarenakan capaian indikator mencapai ≥ 100 %. Jumlah usaha yang diawasi pada 

tahun 2020 sejumlah 82 (delapan dua) usaha dan pada tahun 2021 sejumlah 108 

(seratus delapan) usaha. Tahun 2021 menunjukan peningkatan kinerja dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Pencapaian ini diperoleh dari capaian kegiatan dimana pada 

tahun 2021 berhasil melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebanyak 108 (seratus 

delapan ) usaha sehingga berhasil melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu 

sebanyak 100 (seratus) usaha, sehingga indikator kinerja pencapaiannya ≥ 100 % yaitu 

diangka 108 %.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembinaan dan Pengawasan Penaatan Lingkungan 
Hidup pada usaha Showroom dan perbengkelan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembinaan dan Pengawasan Penaatan Lingkungan 

Hidup pada R.S. dan Jasa Layanan Kesehatan 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
Persentase perusahaan yang mentaati pengelolaan lingkungan. 

 
Rumus = 

 

Realisasi 2021 
= 

108 usaha      =30,86 % 

  350 usaha 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembinaan dan Pengawasan Penaatan 
Lingkungan Hidup pada Terminal CPO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembinaan dan Pengawasan Penaatan 
Lingkungan Hidup pada Pertamina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembinaan dan Pengawasan Penaatan 
Lingkungan Hidup pada Penyedia Jasa 

Kelistrikan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan dan Pengawasan Penaatan 
Lingkungan Hidup Aspal Mixing Plant (AMP) 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1.9.a foto Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penaatan  

Lingkungan Hidup 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kegiatan Sosialisasi di buka oleh Walikota 
Palangka Raya  

Tanggal 26 Agustus 2021 
 

 

 
 

Kegiatan Sosialisasi 
Tanggal 26 Agustus 2021 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kegiatan Sosialisasi di buka oleh Assiten 

Perekonomian dan Pembangunan 
Tanggal 02 September 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kegiatan Sosialisasi  
Tanggal 02 September 2021 

 

 

Indikator Program ini didukung oleh kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap 

usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH di terbitkan oleh 

pemerintah kabupaten/kota dengan target  sebagai berikut : 
 

 
No 

 
Indikator Kegiatan 

2021 

Target Realisasi % 
Capaia

n 

1 
Jumlah pembinaan dan pengawasan 
terhadap usaha/pelaku usaha yang telah 
memiliki dokumen lingkungan; 
 

 
100 usaha 

 
108 usaha 

 
108 % 

2 
Kepedulian pelaku usaha terhadap 
upaya pencegahan pencemaran dan 
perusakan lingkungan;  

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 % 

 
 
 

 Faktor Pendorong : 

- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada penanggungjawab usaha 

dan/atau kegiatan secara rutin tiap tahunnya; 

- Pemberian rekomendasi dan tindak lanjut pembinaan dan pengawasan 

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, yang wajib dilaksanakan oleh 

pelaku usaha dalam pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan usahanya dengan memberikan  jangka waktu  atau batasan 

pelaksanaannya. 

- Rekomendasi diberikan dalam upaya agar pelaku usaha melakukan pengelolaan 

dan pemantauan lingkungannya sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan dibidang lingkungan yang berlaku. 



 

 

Faktor Penghambat: 

- Kurangnya pemahaman dan pengetahuan penanggungjawab usaha dan/atau 

kegiatan yang telah memiliki dokumen dan izin lingkungan , akan kewajibannya 

dalam melaksanaan dan melaporan RKL -RPL usahanya; 

- Kurang disiplinnya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan 

dan pemantauan lingkungan sehingga pelaporan pelaksanan RKL-RPL tidak 

disampaikan secara rutin dan tepat waktu. 

 

Tindak Lanjut : 

Telah dilaksanakannya Sosialisasi Penaatan Hukum Lingkungan dan Penerapan 

Sanksi, Upaya   serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PPLH) bagi Pelaku Usaha di Kota Palangka Raya. Diharapkan dengan adanya 

kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku 

usaha akan kewajibannya , agar selalu mengelola dan memantau lingkungan 

usahanya dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku karena terdapat 

sanksi jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan.         

 

3.1.10. Sasaran Program : Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 
 

Indikator Formula 
Realisasi 

2020 

2021 
% 

Capaian 

Target Realisasi 
 

Persentase sekolah 
berwawasan 
lingkungan. 

Jumlah sekolah berwawasan 

lingkungan dibagi jumlah 

seluruh sekolah di kota 

Palangka Raya 

 
88.29% 

 
23,72% 

 
21,69% 

 
91,42 % 

 
 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
Persentase sekolah berwawasan lingkungan. 

 
Rumus = 

 

Realisasi 2021 = 
64 sekolah     

= 21,69% 

    295 sekolah 



 

Jumlah sekolah berwawasan lingkungan pada tahun 2021 ini sebanyak 64 

sekolah, sama jumlahnya dari tahun lalu. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19, 

sehingga aktivitas sekolah tatap muka hampir tidak ada, rendahnya presentase sekolah 

yg mengikuti program sekolah berwawasan lingkungan dikarenakan sebaran sekolah di 

Kota Palangka Raya sangat luas, meski semua sekolah itu letaknya di Kelurahan, dalam 

kategori kota, faktanya dilapangan sekolah letaknya diplosok yang cukup jauh, sehingga 

untuk melakukan pembinaan memerlukan pembiyaan dan penangan yang lebih. 

Pembinaan terhadap sekolah berwawasan lingkungan dilaksanakan oleh tim Pembina 

Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.  

Tingkat keberhasilan indikator Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan 

ini dapat dikatakan berhasil bila capaiannya sudah ≥100%, Selain Sekolah yang telah 

berhasil menyandang predikat sekolah adiwiyata Provinsi, Nasional dan mandiri, 

mempunyai kewajiban melakukan pembinan/bimbingan kepada sekolah disekitarnya 

sehingga menjadi sekolah Berwawasan Lingkungan. 

 

 

                         Grafik 3.1.10.a Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan 2019-2021 
 
 

 
Pendampingan calon sekolah adiwiyata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pendampingan calon sekolah adiwiyata 

Persentase Sekolah Berwawasan 
Lingkungan 

40,00% 
35,00% 
30,00% 
25,00% 
20,00% 
25,00% 

 88,29% 88,20%   
84,16% 

20,00% 21,69% 

90,73% 

2019 2020 2021 

 
Target Realisasi 



 

 

 
Pendampingan calon sekolah adiwiyata 

 
Penyerahan berkas calon sekolah adiwiyata 

Gambar 3.1.10.b Foto Kegiatan Sekolah Adiwiyata 
 

Indikator Program ini didukung oleh kegiatan Optimalisasi Sumber daya Lingkungan 

Hidup dengan target sebagai berikut : 
 

 
No 

 
Indikator Kegiatan 

2021 

Target Realisasi % Capaian 

 
1 

Sekolah dan PP yang dibina 
menjadi sekolah dan PP 
berwawasan lingkungan. 

70 
sekolah/PP 

64 
sekolah/PP 

 
91,42.00% 

2 
Penyuluhan dan penyebarluasan 
informasi lingkungan hidup. 

8 jenis media 
publikasi 

8 jenis media 
publikasi 

100.00% 

                             Grafik 3.1.10.c Jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan 2019-2021 
 
 
 

Faktor Pendorong : 

- Keminatan sekolah untuk menjadi sekolah berwawasan lingkungan dan memberikan 

pembinaan dan pelatihan lingkungan hidup bagi siswa-siswinya. Selain itu juga 

adanya penghargaan baik dari tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional bagi sekolah 

yang dinilai berhasil menjadi Sekolah Berwawasan Lingkungan. 

Faktor Penghambat : 

- Banyak sejumlah sekolah masih merasa belum siap menjadi sekolah berwawasan 

Jumlah Sekolah Berwawasan 

Lingkungan 

100 
64 64 64 

50 
 

25   Sekolah/Pondok 

Pesantren 

 

2019 2020 2021 



 

lingkungan karena tidak memiliki lahan cukup, belum mengalokasikan anggaran, 

tidak memiliki SDM cukup, dll. Serta sekolah dibebani muatan tidak hanya di bidang 

lingkungan hidup tapi juga  bidang lain (misalnya lalu lintas, kesehatan, dll). 

Tindak Lanjut : 

- Sekolah yang sudah berhasil menjadi sekolah berwawasan lingkungan akan dibina 

dan didampingi jika berminat untuk melanjutkan menjadi Sekolah Adiwiyata. Sekolah 

Adiwiyata baik tingkat Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional akan dibina dan 

didampingi jika berminat dan siap untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Untuk 

menjaring keminatan sekolah yang sama sekali belum berwawasan lingkungan, akan 

diadakan bimbingan teknis/sosialisasi kepada sekolah-sekolah tersebut. Adapun 

untuk ponpes berwawasan lingkungan akan dilaksanakan pembinaan untuk 

memonitor perkembangan pelaksanaan manajemen dan kegiatan berwawasan 

lingkungan di ponpes tersebut. 

 

3.1.11.  Kinerja Program Kampung Berwawasan Lingkungan (Proklim) 

 

 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 

tahun 2016 tentang pelaksanaan Proklim dan Peraturan Direktorat Jenderal 

Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.6/3/2021 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Program Kampung Iklim sehingga dilakukan penyesuaian terhadap 

sasaran dan indikator program. 

Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti Karbondioksida (CO2), 

Metana (CH4), dan N2O, yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia menyebabkan 

bertambahnya radiasi sinar matahari yang terperangkap di atmosfer dan berdampak pada 

kenaikan suhu bumi sehingga  terjadi  pemanasan  global.  Tanpa dilakukannya upaya 

untuk mengontrol emisi GRK, pada akhir tahun 2100 suhu global diperkirakan akan lebih 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
Persentase kampung berwawasan lingkungan. 

 
Rumus = 

 

Realisasi 2021 = 
4 kampung 

30 kampung 
= 13,33% 



 

tinggi 1,8 – 4,00C dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999 (Ditjen. PPI, 2016). 

Berdasarkan data yang ada, tercatat bahwa suhu global bumi telah meningkat antara 0,8 

- 1,20C (IPCC, 2018) sejak akhir abad ke-19. 

Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang memberikan 

pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi, termasuk di Indonesia. 

Perubahan iklim telah menyebabkan berubahnya pola hujan, naiknya muka air laut, 

terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak merugikan lainnya yang 

mengancam kehidupan masyarakat. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko 

terjadinya bencana terkait iklim seperti kekeringan, banjir, longsor, gagal panen, rob, serta 

meningkatnya wabah penyakit terkait iklim seperti malaria, demam berdarah dan diare. 

Dalam menghadapi perubahan iklim, seluruh pihak termasuk masyarakat perlu 

melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang terjadi 

serta mitigasi untuk mengurangi emisi GRK melalui penerapan pola hidup rendah emisi 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari misalnya menghemat pemakaian listrik, 

memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. 

Dengan dilakukannya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan 

masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat 

diminimalkan. Upaya adaptasi dapat dilakukan antara lain dengan cara menyiapkan 

kebijakan dan peraturan yang adaptif terhadap perubahan iklim, infrastruktur yang tahan 

terhadap bencana terkait iklim, memperkuat kemampuan ekonomi dan kapasitas sosial, 

meningkatkan pendidikan, serta menerapkan teknologi adaptasi perubahan iklim yang 

sesuai dengan kondisi lokal.  

Upaya adaptasi perubahan iklim perlu dilakukan sejalan dengan upaya mitigasi 

perubahan iklim untuk menurunkan tingkat emisi atau meningkatkan serapan GRK, 

melalui antara lain pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, menggunakan energi 

baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi, melakukan budidaya pertanian 

rendah emisi GRK, meningkatkan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, dan 

mencegah kebakaran hutan lahan. 

Untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan masyarakat, dukungan 

kebijakan terkait perubahan iklim, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan 

kapasitas masyarakat, dukungan sumberdaya eksternal, pengembangan kegiatan, 

pengelolaan data aksi, dan manfaat terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. 



 

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penguatan kelembagaan 

masyarakat dapat terintegrasi dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah 

dilaksanakan masyarakat di tingkat tapak dengan memperhatikan faktor risiko iklim dan 

dampak perubahan iklim yang mungkin terjadi serta potensi sumber emisi GRK. Berbagai 

upaya yang telah dilaksanakan masyarakat perlu diinventarisasi dan data yang diperoleh 

dikelola. Dengan demikian kontribusi terhadap peningkatan kapasitas adaptasi dan 

pengurangan emisi GRK menjadi terukur. 

Pendataan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dilaksanakan melalui 

pendekatan aksi lokal yang bersifat bottom-up. Pendekatan ini untuk mendorong berbagai 

pihak dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi mengenai: faktor penyebab 

kerentanan, dampak perubahan iklim, sumber penghasil emisi GRK, serta kegiatan 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. 

ProKlim akan memperkuat kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam 

menghadapi perubahan iklim serta memfasilitasi penyebarluasan dan pertukaran 

informasi mengenai upaya baik (good practises) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

ProKlim merupakan instrumen untuk mendorong aksi adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim di tingkat tapak, yang difokuskan pada penguatan kegiatan lokal. 

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim sangat bervariasi tergantung pada potensi dan kondisi di masing-masing lokasi. Oleh 

karena itu untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap masyarakat dan 

berbagai pihak, maka disusun Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim. 

Program Kampung Iklim (ProKlim) telah diluncurkan sebagai gerakan nasional 

pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan pada Tanggal 1 Desember 2016. ProKlim yang telah dilaksanakan sejak tahun 

2012, bertransformasi dari memberikan apresiasi terhadap wilayah administratif paling 

rendah setingkat RW/dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan/desa, menjadi 

mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Kampung Iklim melalui pengayaan inovasi 

program adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan secara kolaborasi 

antara pemerintah (Party) dengan “Non Party Stakeholder”. 

Selain itu kriteria lokasi ProKlim juga diperluas mencakup wilayah yang 

masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi secara berkesinambungan, 

seperti komunitas pondok pesantren, perguruan tinggi, dan lain-lain. Hal ini juga sebagai 

wujud pelaksanaan Perjanjian Paris dimana Pemerintah RI telah meratifikasinya menjadi 



 

Undang-Undang No 16 tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka 

Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim. Landasan hukum ProKlim adalah Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 

tentang Program Kampung Iklim, dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya 

Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.4/PPI/API/PPI.6/3/2021 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim. 

Pelaksanaan Kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Kota Palangka 

Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota palangka Raya sebagai liding sector sebagai 

Pembina kampung iklim dan Pengusul Kampung iklim yang ada diwilayah Kota Palangka 

Raya baru dilaksanakan pada Tahun 2018, hal ini disebabkan dikarenakan tidak adanya 

anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim. Pada 

tahun 2018 lokasi yang diusulakan sebagai kampung iklim adalah Kelurahan 

Kalampangan, dan pada Tahun 2018 Kelurahan mendapat Predikat Kategori sebagai 

Proklim Utama pada Tahun 2018. 

Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya mengadakan 

Sosialisasi Program Kampung Iklim pada tanggal 6 April 2021 di Aula Mess KKMA 

(Kantor UPT. KPHP Kahayan Tengah - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah) 

Jalan Yos Sudarso Nomor 12A Kota Palangka Raya, dengan mengundang narasumber 

dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah 

Kalimanatan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini untuk 

memberikan edukasi dan informasi terkait kegiatan Program Kampung Iklim dan Tatacara 

Pendaftaran Kampung Iklim melalui Aplikasi SRN dan pengisian Lembar Isian Proklim 

melalu Excel Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 

Pada Tahun 2021 melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya telah 

mengusulakan/mendaftarkan 3 (tiga) lokasi sebagai Kampung Iklim yang kriterianya 

sudah memenuhi sebagai syarat Kampung Iklim dan lokasi tersebut adalah Kelurahan 

Tumbang Rungan, Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kereng Bangkirai mendapat 

kategori Proklim Madya Tahun 2022, dan telah di serahkan oleh Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya kepada 3 (tiga ) Kelurahan yang mendapatkan 

piagam  Proklim Madya dari Direktorat  Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 

 



 

              Foto 3.1.11.a Dokumentasi Pembinaan Kampung Proklim 

 
Pembinaan Kampung Proklim 

 
Seleksi Kampung Proklim 

 

 

 

 

   

   
Sosialisasi Program Kampung Iklim 

 

  



 

  
Pembinaan Proklim dan Inventarisasi data Proklim di Kelurahan Tumbang Rungan 

    
 

    
 

Pembinaan Proklim dan Inventarisasi Data Proklim di Kelurahan Sabaru 

 

   
 



 

   
 Pembinaan Proklim dan Inventarisasi Data Proklim di Kelurahan Kereng Bangkirai 

    
 

    
Penyerahan Piagam Proklim Madya Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Sabaru 

dan Kelurahan Kereng Bangkirai 

 
Bantuan Tong Sampah Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Tengah 

untuk 3 (tiga) Lokasi Kampung Iklim 



 

  
Penyerahan Piagam Proklim Utama Kelurahan Kalampangan 

                       Gambar 3.1.11.b Foto Kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim) 
 
 

Tujuan Khusus ProKlim adalah : 

a. Mendorong kelompok masyarakat melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim di tingkat tapak. 

b. Memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di 

tingkat tapak yang telah dilakukan kelompok masyarakat. 

c. Memberikan pengakuan terhadap pemerintah daerah dalam penguatan 

pelaksanaan ProKlim. 

d. Memberikan pengakuan terhadap pendukung dalam rangka fasilitasi 

pembentukan dan pengembangan ProKlim. 

e. Mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang 

telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diterapkan di daerah 

lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. 

 

Sasaran yang diharapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan ProKlim adalah : 

a. Menumbuhkan gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui  

pelaksanaan  kegiatan  berbasis  masyarakat  yang  bersifat aplikatif, adaptif dan 

berkelanjutan. 

b. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan tradisional atau lokal 

yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian 

kerusakan lingkungan secara umum. 



 

c. Menjembatani  kebutuhan  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  dapat memberikan 

dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

d. Meningkatkan kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan daerah dalam 

memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim. 

e. Mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi dan 

pengurangan bencana terkait iklim. 

f. Mendukung   program   nasional   yang   dapat   memperkuat   upaya penanganan 

perubahan iklim secara global seperti gerakan ketahanan air, ketahanan pangan, 

ketahanan energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target 

penurunan emisi GRK nasional. 

 

Manfaat ProKlim meliputi : 

a. Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan 

dampak perubahan iklim. 

b. Meningkatnya kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat. 

c. Terukurnya  potensi  dan  kontribusi  pengurangan  emisi  GRK  suatu lokasi 

terhadap pencapaian target penurunan emisi atau peningkatan serapan GRK 

nasional.  

d. Tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi 

pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam   

perumusan   kebijakan,   strategi   dan   program pengendalian perubahan iklim. 

e.  Terbangunnya kesadaran dan penerapan pola hidup rendah emisi GRK. 

f. Meningkatnya   kemampuan   masyarakat   di   tingkat   lokal   untuk mengadopsi 

teknologi adaptif terhadap perubahan iklim dan rendah emisi GRK. 

 

 

 

 



 

Indikator Program ini didukung oleh kegiatan Optimalisasi Sumber daya 

Lingkungan Hidup dengan target sebagai berikut : 
 

 

No 

 

Indikator Kegiatan 

2021 

Target Realisasi % 

Capaian 

1 Jumlah Kampung Iklim (PROKLIM) 4 Kampung 

Iklim 

4 Kampung 

Iklim 

100.00% 

 

Faktor Pendorong : 

- Adanya program/kegiatan dari instansi-instansi terkait yang mendukung 

terwujudnya kegiatan adaptasi-mitigasi perubahan iklim di kampung-kampung 

serta adanya dukungan dari aparat wilayah (kelurahan, kecamatan), tokoh 

masyarakat dan aktifnya kelompok masyarakat. 

- Keterbukaan informasi publikasi mengenai lingkungan hidup oleh DLH dengan 

media cetak, media elektronik serta media sosial memberi gambaran tentang 

kondisi lingkungan saat ini agar terhindar dari bencana, sehingga mendorong 

masyarakat melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara 

berkelanjutan dengan Program Kampung Iklim. 

 

Faktor Penghambat : 

- Masih kurangnya dukungan dari aparat wilayah (kelurahan, kecamatan) baik fisik 

maupun non fisik serta kurangnya koordinasi antar warga dalam mendukung 

kegiatan program kampung Proklim yang berada di wilayahnya. 

 

Tindak Lanjut : 

- Sesuai dengan ketentuan Kampung Iklim yaitu adanya pelaksanaan kegiatan 

adaptasi-mitigasi perubahan iklim di wilayah kampung bersangkutan selama 

sedikitnya 2 tahun, maka akan diadakan pembinaan kepada kampung-kampung 

yang bersangkutan utamanya dalam pengisian Sistem Registrasi Nasional 

Pengendalian Perubahan Iklim dan isian Proklim. Bagi Kampung Iklim tingkat Kota 

yang bersedia untuk diverifikasi di tingkat Provinsi akan diberikan pembinaan dan 

pendampingan. 

 



 

3.1.12. Sasaran Program Tersedianya Pengelolaan Sampah  

Tolok ukur capaian sasaran program tersedianya pengelolaan sampah meningkat 

diukur dengan 2 (dua) indikator. Indikator tersebut yaitu indikator Persentase 

pengurangan sampah dan persentase penanganan sampah. Penjelasan hubungan 

sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1.12.a Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3 
 

NO Sasaran Indikator Formula Indikator 

1 2 3 4 

1. Kualitas Pengurangan 
dan Penanganan 
Sampah Meningkat 

Persentase 
pengurangan 
sampah. 

 jumlah sampah yang dikurangi melalui 
3R / jumlah timbulan sampah 

(Sumber Neraca Pengelolaan Sampah) 

 

  
Persentase 
penanganan 
sampah. 

 jumlah sampah yang terangkut ke TPA 
/ jumlah timbulan sampah 

(Sumber Neraca Pengelolaan Sampah) 

 
Kinerja sasaran sasaran program tersedianya pengelolaan sampah Meningkat 

dengan indikator Persentase pengurangan sampah dan persentase pengangkutan 

sampah pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.1.12.b Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 3 
 

 
 

No 

 
 

Indikator Sasaran 

 
Realisasi 

2020 

2021 Target 

Akhir 

Renstra 

(2022) 

Capaian s/d 

2021 

terhadap 

target 2022 

(%) 

 
Target 

 
Realisasi 

% 

Realisasi* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Persentase 
pengurangan sampah. 

22,52% 24% 24,05% 100.20% 26% 92,50% 

 Persentase 
penanganan sampah. 

74,97% 74% 74,33% 99.55% 73% 98,21% 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA SASARAN 
Persentase pengurangan sampah 

 
Rumus =     

 

Realisasi 2021 = 
 

 
= 24,05% 



 

Indikator kinerja Sasaran 3 Persentase pengurangan sampah diperoleh dari 

formulasi : jumlah ton sampah yang dapat dikurangi dibagi jumlah timbulan sampah di 

Kota Palangka Raya. Data jumlah timbulan sampah di Kota Palangka Raya diperoleh 

dengan rumus proyeksi jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2021 dikali 

koefisien timbulan sampah (± 0,5 Kg/hari) sehingga jumlah timbulan sampah adalah : 

Timbulan Sampah   =  295.837 jiwa   x  0,5  kg/jiwa x 365 hari     =   53.990,25 

ton per tahun 

 Data jumlah ton sampah yang dapat dikurangi (kegiatan pengurangan sampah) 

diperoleh dari penjumlahan : 

- Jumlah ton sampah yang dapat dikurangi pada TPST Jl. Wortel Kelurahan 
Panarung. 

- Jumlah ton sampah yang dapat dikurangi pada TPS 3R Kelurahan Kalampangan. 

- Jumlah ton sampah yang dapat dikurangi pada TPS 3R Bangas Permai Kelurahan 

Menteng, yang baru beroperasi sejak awal tahun 2021. 

- Jumlah ton sampah yang dapat dikurangi pada TPS 3R Merdeka Kelurahan Bukit 

Tunggal, yang baru beroperasi sejak bulan Oktober tahun 2021. 

- Jumlah Bank Sampah Aktif bertambah dan nasabah bank sampah juga bertambah 

- Jumlah pihak swasta (pertokoan, swalayan dan ritel modern) yang berkomitmen 

mengurangai penggunaan kantong plastik. 

- Jumlah pihak swasta (pengepul, pelapak, pelaku recycle). 

- Jumlah fasilitas social dan fasilitas publik yang melakukan pilah sampah. 

 

                    Grafik 3.1.12.c Persentase Pengurangan Sampah 2019-2021 

 

Indikator Persentase pengurangan sampah ini selain di tinjau infrastruktur atau 

tersedianya fasilitas pengurangan sampah di kota Palangka Raya, juga dilihat dari 

peran serta masyarakat Kota Palangka Raya di dalam pengelolaan sampah dengan 

metode reduce, reuse dan recycle (3R).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

  Persentase Pengurangan Sampah 
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Indonesia Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang pendoman penyusunan 

kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 20 

Tahun 2019 tentang Kebijakan Startegi Kota Palangka Raya Dalam Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa target 

Pengurangan Sampah pada tahun 2021 sebesar 24%, sehingga capaian untuk Kota 

Palangka Raya tahun 2021 sudah melebihi target, dengan realisasi sebesar 24,05%. 

Untuk tahun 2021 capaian ada kenaikan 10% dibandingkan tahun 2020,  apabila dilihat 

dari jumlah ton sampah yang bisa dikurangi. Hal ini karena ada penambahan jumlah 

bank sampah aktif, adanya pembangunan dan pengoperasionalan fasilitas TPS 3R, 

serta semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang 

pemanfaatan sampah. Selain itu juga adanya peningkatan jumlah masyarakat yang 

terlayani di TPST dan TPS 3R, serta pada depo-depo sampah. Jumlah kelompok Bank 

Sampah yang ada di masyarakat mengalami peningkatan dari 30 Bank Sampah 

menjadi 50 bank sampah. Keberadaan Bank Sampah tersebut ada yang aktif dan ada 

yang tidak aktif di mana dalam satu tahun hanya beroperasi sebanyak 2 bulan, dan 

untuk bank sampah sekolah saat ini memang belum banyak melakukan aktivitas 

karena terkendala pembelajaran jarak jauh (PJJ).  

 

   
 

   
Dokumentasi 3.1.12.d Foto Kegiatan Penimbangan dan Pemilahan di salah satu Bank Sampah 

Unit yang merupakan salah satu kegiatan pengurangan sampah di Kota Palangka Raya 



 

 

     
 

     
 

Foto 3.1.12.e Dokumentasi Kegiatan Pemilahan Sampah di TPS 3R  
Komplek Bangas Permai 

 

Faktor Pendorong : 

1. Terdapat Fasilitas Pendaurulangan di Kota Palangka Raya yaitu 1 buah TPST 
dan 5 TPS 3R. 

2. Pada tahun 2021 telah dilakukan pembangunan 3 unit TPST 3R yang merupakan 

bantuan dari Kementerian PUPR dan Kotaku yaitu TPS 3R Jl. Merdeka, TPS 3R 

Jl. Maduhara dan TPS 3R Kelurahan Pahandut Seberang. Dengan bertambahnya 

fasilitas pengelolaan sampah maka akan semakin banyak sampah pilah yang 

mampu dimanfaatkan dan tidak bisa diolah kemudian dibuang ke TPA KM. 14 

Palangka Raya. 



 

Faktor Penghambat: 

1.  Operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan 

dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya yang 

terlatih. 

Tindak Lanjut: 

1. Mengoptimalkan kinerja fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dengan 

menambah sarana dan prasarana serta tenaga pengelola yang telah terlatih. 

2. Pengembangan kemandirian dari TPS 3R itu sendiri, sehingga cakupan layanan 

oleh masing-masing TPS 3R dapat meningkat. 

 

Capaian kinerja indikatior Sasaran Pengurangan Sampah dapat dikatakan 

berhasil dikarenakan  menunjukkan hasil yang melebihi target ≥ 24%. Hal tersebut tidak 

terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh pihak UPTD Pengelolaan Sampah 

Terpadu, baik di daerah Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut dan Sabangau 

serta Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit, dalam hal melakukan inovasi-inovasi untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.  

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh UPTD antara lain dengan Gerakan 

Sedekah Sampah, yang menyasar rumah-rumah ibadah melakukan pemilahan 

sampah, nantinya sampah hasil pilah ini akan didonasikan sebagai sedekah kepada 

pihak lain yang memerlukan seperti contoh korban banjir dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

                  Foto 3.1.12.f Dokumentasi Keranjang Sedekah Sampah 

 

Kegiatan lainnya yang memberikan pengaruh tercapainya persentase 

pengurangan sampah adalah sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait 

pemanfaatan sampah pilah, karena ujung tombak dari keberhasilan pencapaian 

target ini adalah masyarakat yang merupakan penghasil sampah. 

 

  

    

Foto 3.1.12.g Dokumentasi Pelatihan Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga 

 

 



 

 

 

 

 
 

Indikator kinerja Sasaran 5 Persentase penanganan sampah lebih ditinjau dari 

jumlah sampah yang masuk ke TPA dibagi jumlah timbulan sampah Kota Palangka 

Raya. Jumlah sampah yang diangkut diperoleh dari hasil perhitungan berat melalui 

jembatan timbang di Tempat Pemprosesan Akhir. Jenis kendaraan pengangkutan 

sampah yang digunakan : dumptruck, armroll truck serta pick up.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang pendoman penyusunan 

kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 20 

Tahun 2019 tentang Kebijakan Startegi Kota Palangka Raya Dalam Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa target 

Penanganan Sampah pada tahun 2021 sebesar 74%, sedangkan realisasi sebesar 

74,33%. Seharusnya setiap tahun kegiatan penanganan sampah menurun tetapi 

kegiatan pengurangan sampah meningkat, hal ini dimaksudkan agar meningkatkan 

umur pakai TPA dan juga sangat berguna untuk meningkatkan kualitas lingkungan. 

 

 

                               Grafik 3.1.12.h Persentase Pengangkutan Sampah 2019 - 2021 

INDIKATOR KINERJA SASARAN 
Persentase Penanganan sampah 

 
Rumus = 

 

Realisasi 2021 = 
      40.130,47 ton 

 
=    74,33% 

 

 

76,00% 

74,00% 

72,00% 

Persentase Penanganan Sampah 
      

 75,57% 

74,00%   

2019             2020                       2021 

 
 

 

        Target   Realisasi 

80,00% 
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Capaian kinerja indikator sasaran Persentase Penanganan Sampah 

menunjukkan hasil yang sesuai dengan Jakstrada Kota Palangka Raya, dimana 

setiap tahun harus ada penurunan persentase penanganan sampah. Apabila 

dibandingkan dengan tahun 2020 ada penurunan persentase penanganan sampah 

sekitar 0,64%, tetapi apabila dilihat dari jumlah sampah yang terangkut maka terjadi 

kenaikan sekitar 2% atau sekitar 717,04 ton per tahun, hal ini karena ada 

penambahan jumlah penduduk. Keberhasilan ini didukung upaya pengurangan 

sampah yang baik dan peningkatan kualitas dengan penambahan ritase untuk 

pengambilan sampah pada depo dan TPS sehingga kecepatan pelayanan semakin 

meningkat, serta peningkatan jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah seperti 

pembangunan depo mini sampah. Hal ini berpengaruh terhadap kapasitas volume 

sampah yang diangkut sehingga jumlah penduduk yang terlayani pengangkutan 

sampah semakin meningkat. 

 

    
 

     
Foto 3.1.12.i Dokumentasi Aktivitas Lapangan Penanganan Sampah di Kota 

Palangka Raya 
 

Faktor Pendorong : 

- Bertambahnya depo mini sampah sangat memudahkan masyarakat untuk 

mengakses pelayanan persampahan skala kawasan. Walaupun jumlah depo mini 

masing kurang dari ideal, tetapi akan diupayakan agar setiap tahun ada 

penambahan. Pembangunan depo-depo sampah ini bertujuan agar tempat 

pembuangan sampah terlihat lebih bersih dan rapi serta mengurangi potensi 

pencemaran karena sebagian depo sudah dilengkapi dengan Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL).  



 

Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya 
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Faktor Penghambat : 

- Masih banyaknya peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang 

masih belum memadai. Modernisasi peralatan pengangkutan sampah dapat 

dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran. 

Tindak Lanjut : 

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengangkutan sampah dengan 

menggunakan alat-alat yang berteknologi modern. Upaya ini dilakukan dengan 

setiap tahun menganggarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana 

pengelolaan persampahan yang modern. 

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TPS maupun transfer depo supaya 

lebih bersih. Upaya yang dilakukan adalah dengan merenovasi dan merehab 

TPS, transfer depo dan landasan container dengan perkerasan maupun 

pengatapan. 

 

PENGELOLAAN SAMPAH 

Untuk pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya, volume sampah yang dibuang 

ke TPA pada tahun 2021 sebesar 109,95 ton/hr dengan timbulan sampah 147,98 ton/hr. 

Volume sampah yang dikelola secara 3R sebanyak 35,57 ton/hr. 

 
 
 
 
 

144,03 147,98 

107,98 109,95 
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  Grafik 3.1.12.j Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya Tahun 2020-2021 
 

Pada saat di TPA sampah-sampah yang masih memiliki nilai jual atau yang bisa 

dimanfaatkan dipilah Kembali oleh pemulung, dan sampah organik sebagian juga 

dimanfaatkan untuk pembuatan kompos. Jadi dari 109,95 ton yang masuk ke TPA per 

harinya ternyata masih bisa dikurangi lagi sebesar 1,176 ton sehingga menjadi 

108,774 ton. 

 



 

No Bulan 
 Sampah Masuk TPA 

(Kg)/hari  
 Sampah Masuk TPA 

(Kg)/Bln  

1 Januari  112,055 3,473,700 

2 Pebruari 106,459 2,980,860 

3 Maret 107,011 3,317,340 

4 April 109,037 3,271,120 

5 Mei 114,185 3,539,720 

6 Juni 105,325 3,159,750 

7 Juli  109,423 3,392,110 

8 Agustus 108,885 3,375,430 

9 September 104,105 3,123,151 

10 Oktober 103,630 3,212,520 

11 November  115,632 3,468,960 

12 Desember 123,668 3,833,700 

  Rata-Rata 109,951 40,148,361 

  Dipilah Pemulung 1,177 35,800 

  Dibuang ke Cell TPA 108,774 40,112,561 

Tabel 3.1.12.k Jumlah Sampah yang Masuk ke TPA 

 

PERSENTASE SAMPAH YANG TERKELOLA 
 

 
 

  

    = 98,38% 
 
 
 

Penanganan sampah di Kota Palangka Raya ditinjau dari volume sampah, 

diperoleh dari formula: Volume sampah yang ditangani (sampah yang diangkut ke TPA 

ditambah sampah yang dikelola secara mandiri) dibagi timbulan/produksi. Pada Tahun 

2021 mengalami peningkatan sebesar 0,89% menjadi 98,38% dikarenakan volume 

sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palangka Raya meningkat dibandingkan 

tahun 2020. Namun masih terdapat 1,62% atau 874,07 ton sampah per tahun yang 

belum bisa ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemungkinan sampah yang masih 

belum bisa ditangani adalah sampah yang oleh warga ditimbun, dibakar, atau dibuang 

ke sungai, terutama di Kecamatan Rakumpit, yang memang tidak mempunyai akses 

jalan darat. 

 

Realisasi 2021 = 
40.130,47 ton/thn +  12.985,71 ton/thn 

53.990,25 ton/thn 

 
Rumus = 

 



 

 

    Grafik 3.1.12.k Penanganan Sampah di Kota Palangka Raya Tahun 2020-
2021 

 

Faktor Pendorong : 

1. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah anorganik melalui bank sampah 

sudah mulai meningkat, animo masyarakat untuk aktif di bank sampah juga meningkat 

dilihat dari jumlah nasabah bank sampah yang terus meningkat. 

2. Terdapat pembangunan dan peningkatan Fasilitas Pendaurulangan di Kota Palangka 

Raya yaitu pada tahun 2021 telah dibangun 3 buah TPST 3R. Pada tahun 2021 telah 

dilakukan pembuatan 150 lubang biopori dengan tujuan sampah dapat dipilah dari 

Rumah Tangga, terutama sampah organik untuk dijadikan kompos skala rumah tangga.  

Faktor Penghambat : 

1. Masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah 

tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal. 

2. Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat 

terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada 

keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya 

yang terlatih. 

3. Perilaku masyarakat masih kurang tertib dalam hal waktu dan tempat pembuangan 

sampah yang tidak pada tempatnya terutama pengunjung dari luar kota. 

4. Ketergantungan atas kondisi TPA KM. 14 Palangka Raya karena tidak ada alternatif 

lain sebagai lokasi  pembuangan sampah. 

5. Masih banyak pembuang sampah disungai terutama para penghuni sementara di kota 

Palangka Raya. 

6. Masih kurangnya tenaga penanganan sampah. 

7. Penolakan warga atas keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungan tempat 

99,00
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98,00

Persentase Sampah yang 
Terkelola di Kota Palangka Raya 

98,38% 

97,00% 97,49%  

96,00% 

(Volume ke TPA + 
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Timbulan Sampah) 

2020 2021 

98,38% 



 

tinggalnya 

8. Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum memadai. 

 

Tindak Lanjut : 

1. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat. Upaya ini telah 

dilaksanakan dan dianggarkan secara rutin 2 kecamatan yang padat penduduk yaitu 

Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut. 

2. Mengoptimalkan kinerja fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dengan 

menambah sarana dan prasarana serta tenaga pengelola yang telah terlatih. 

3. Memperbanyak titik-titik pembuatan lubang biopori di lingkungan perumahan untuk 

pembuatan kompos skala rumah tangga. 

4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengangkutan sampah dengan 

menggunakan alat-alat yang berteknologi modern. Upaya ini dilakukan dengan setiap 

tahun menganggarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan 

persampahan yang modern. 

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TPS maupun transfer depo supaya lebih 

bersih. Upaya yang dilakukan adalah dengan merenovasi dan merehab TPS, transfer 

depo dan landasan container dengan perkerasan maupun pengatapan. 

6. Membentuk satgas kebersihan untuk menanggulangi adanya timbulan sampah liar. 

 
 

Tingkat Keberhasilan pada Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan 

Sampah Meningkat dapat disimpulkan “Berhasil” dikarenakan sudah selaras dengan 

Jakstrada Kota Palangka Raya. Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran ini terdiri 

dari 1 program dan 4 kegiatan, yaitu Program Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan 

Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah, Pemungutan Retribusi Sampah dan 

Operasional Pengangkutan dan Pembersihan Sampah. 

 

RETRIBUSI SAMPAH 
 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Retribusi Daerah, bahwa telah diatur mekanisme penarikan dan besaran tarif retribusi 

pelayanan persampahan/kebersihan. Berdasarkan Perda tersebut kewajiban Pemerintah 

Kota Palangka Raya dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, 

melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, sedangkan kewajiban masyarakat/ 

warga  adalah membuang sampah dari sampah yang ditimbulkannya ke TPS. 



 

Atas dasar tersebut maka alur pengangkutan sampah pengangkutan sampah yang 

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya mengangkut sampah dari TPS ke TPA 

dengan menggunakan anggaran yang sebagian diperoleh dari retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan. 

Kegiatan Pemungutan Retribusi sampah ini juga mendukung Sasaran di atas 

dengan target sebagai berikut : 

 

 

No 

 

Indikator Kegiatan 

2021 

Target Realisasi % Capaian 

 

1 
Wajib Retribusi yang dipungut 

Retibusi  Pelayanan 

Persampahan/ Kebersihan 

 

2.000.000.000 

 

2.087.952.524 

 

100,4% 

Tabel 3.1.12.l Target dan Realisasi Pendapatan Pemungutan Retribusi Kebersihan  
Tahun 2021 

 

Realisasi berdasarkan jenis setoran adalah sebagai berikut : 

No Jenis Setoran 
Besar Tarif Per 

Satuan 
Realisasi 

1. Retribusi Daerah dari Ijin 
Reklame 

Sesuai dengan 
Jenis Usaha 

1.420.707.524 

2. Pedagang (Toko, Warung, PKL, 
dll) 

1.000,-/hari 409.584.000 

3. Perkantoran Pemerintah BUMN, 
BUMD 

100.000/bulan 197.300.000 

4. Rumah Tangga 3.000/KK/bulan 60.361.000 

Total 2.087.952.524 

Faktor Pendorong : 

1. Terdapat peningkatan sarana dan prasarana persampahan di Kota Palangka Raya, 

sehingga masyarakat merasa cukup terlayani dengan pelayanan persampahan yang telah 

dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. 

2. Ketepatan waktu wajib retribusi untuk membayarkan retribusi sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

 

Faktor Penghambat : 

1. Pelaku Usaha terutama para pedagang yang membayar retribusi sebesar 1.000/hari 

masih banyak yang belum paham tentang  peruntukkan retribusi ini. 



 

2. Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat 

terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada 

keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber 

daya yang terlatih. 

 Tindak Lanjut : 

1. Meningkatkan sosialisasi kepada para wajib retribusi bahwa PAD yang diperoleh 

dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini yang menjadi biaya 

operasional pengangkutan sampah dari TPS/container/depo sampah menuju ke 

TPA. 

2. Mengoptimalkan kinerja juru pungut retribusi yang tersedia serta menambah 

sarana dan prasarana pelayanan persampahan. 

 
 

Sasaran Program : Pengelolaan Persampahan 
 

Indikator Formula 
Realisasi 

2020 

 
2021 

 

% Capaian 

Target Realisasi 

Persentase 
sampah yang 
dikelola secara 3R 

Jumlah sampah yang 
dikelola secara 3R 

dibagi jumlah 
timbulan sampah 

 
22.52% 

 
24% 

 
24.05% 

 
100.02% 

Tingkat kepuasan 
layanan penanganan 
sampah 

Hasil Survei 
kepuasan 

Masyarakat 
(SKM) 

 
0 

 
75.00 

 
62.30 

 
83.06% 

 
 

 
 

 
  

 

Untuk persentase sampah yang dikelola secara 3R ditinjau dari volume sampah, 

dihitung dengan formulasi Jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah 

timbulan sampah. Untuk tahun 2021 persentase sampah yang dikelola secara 3R 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
Persentase sampah yang dikelola secara 3R 

 
Rumus = 

 

Realisasi 2021 =   
35,57  ton/hari          

= 24,05% 

   147,918 ton/hari 



 

sebesar 24,05%. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah anorganik melalui 

bank sampah sudah mulai meningkat, animo masyarakat untuk aktif di bank sampah 

juga meningkat dilihat dari jumlah nasabah bank sampah     yang terus meningkat. 

 

A. Jumlah Sampah Termanfaatkan 

 

No Fasilitas Pengelolaan Sampah Jumlah 

1 Bank Sampah Unit 50 

2 Bank Sampah Induk 1 

3 Pelapak 11 

4 Daur Ulang Kreatif  Swadaya Masyarakat 5 

5 TPS 3R (Anorganik) 3 

 Total 70 

 

Indikator Program ini juga didukung oleh kegiatan Pengurangan Sampah dengan 

target sebagai berikut : 
 

 
No 

 
Indikator Kegiatan 

2021 

Target Realisasi % 
Capaian 

 
1 

Kelompok masyarakat yang 
mengelola sampah mandiri (3R). 

 
12,5 

ton/hari 

 
35,57 ton/hari 

 
284,56% 

 

Faktor Pendorong : 

1. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah anorganik melalui bank sampah 

sudah mulai meningkat, animo masyarakat untuk aktif di bank sampah juga 

meningkat dilihat dari jumlah nasabah bank sampah yang terus meningkat. 

2. Terdapat Fasilitas Pendaurulangan di Kota Palangka Raya yaitu TPS 3R 

Kalampangan, TPS 3R Bangas Permai, TPS 3R Jl. Merdeka, TPS 3R Jl. Maduhara 

dan TPS 3R Kel. Pahandut Seberang.  

Faktor Penghambat : 

1. Masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah 

tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal. 

2. Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat 

terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada 

keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber 

daya yang terlatih. 



 

Tindak Lanjut : 

1. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat. Upaya ini telah 

dilaksanakan dan dianggarkan secara rutin pada 45 kelurahan. 

2. Mengoptimalkan kinerja fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dengan 

menambah sarana dan prasarana serta tenaga pengelola yang telah terlatih. 

3. Pengembangan rumah kompos di TPST 3R di Nitikan, sehingga seusai 

pengembangannya nanti, kapasitasnya akan bertambah dua kali lipatnya yakni 20 

ton per bulan dari sebelumnya 10 ton perbulan. 

 

 

Survei Kepuasan masyarakat dalam hal layanan pengelolaan 

persampahan/kebersihan menunjukkan hasil dengan predikat Kurang dengan skor 

62,30%. Indikator fasilitas pengelolaan persampahan memiliki nilai yang paling rendah, 

dan merupakan penyumbang terendah terhadap angka indeks. Nilai IKM pada tahun 

lalu yang menjadi tolak ukur perbaikan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan 

Persampahan baik dari segi fasilitas pengelolaan persampahan, pelayanan petugas, 

dan partisipasi masyarakat. 

Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan pengadaan 2 buah 

depo mini sampah yaitu di depo mini Jl. Kecipir dan depo mini Jl. Bondol. Hal tersebut 

dilakukan tempat pembuangan sampah menjadi bersih dan rapi. Tahun ini, selain 

pengadaan sarana dan prasaran DLH juga melakukan rehabilitasi depo-depo mini tahun 

2021. 

 Faktor Pendorong : 

- Nilai IKM yang menjadi tolak ukur perbaikan kualitas dan kuantitas dalam 

pengelolaan Persampahan baik dari segi fasilitas pengelolaan persampahan, 

pelayanan petugas, dan partisipasi masyarakat. 

 

Faktor Penghambat : 

1. Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah 

Rumus = Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM)    Nilai IKM 

Realisasi 2021 = 62,30 



 

terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada 

keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber 

daya yang terlatih. 

2. Masih kurangnya tenaga penanganan sampah. 

3. Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum 

memadai. 

 

Tindak Lanjut : 

1. Berupaya memodernisasi armada pengangkut sampah, dari truk bak terbuka 

menjadi truk jenis compactor. 

2. Melakukan bimbingan teknis kepada Tenaga teknis lapangan untuk meningkatkan 

kualitas kerja. 

3. Rehabilitasi TPS/Depo setiap tahunnya secara bertahap dengan tujuan untuk 

memperbaiki kondisi fasilitas TPS/Depo yang rusak dikarenakan selalu digunakan 

setiap harinya untuk menampung sampah. Renovasi yang dilakukan terutama untuk 

atap dinding dan lantainya. 

Gerakan cepat dalam menangani masalah sampah perlu segera dilakukan. 

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pengurangan dan penanganan sampah. 

Pengurangan sampah dilakukan dengan mencegah adanya sampah, meminimalkan 

produksi sampah, misalnya dengan mengurangi penggunaan kantong belanja plastik. 

Selanjutnya, penanganan sampah dilakukan dengan menggunakan kembali sampah 

yang masih bisa digunakan dan mendaur ulang sampah langsung di sumbernya. 

Sampah menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi 

antara pemerintah pusat maupun daerah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, dan 

berbagai pihak dalam pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya dan Indonesia. 



 

3.2   REALISASI ANGGARAN 

 

 Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran 

yang diinginkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya menganggarkan 

jumlah pendapatan sebesar Rp 2.018.500.000,00 dan anggaran belanja sebesar 

Rp. 32.411.093.350,00 

 

Data Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka 

Raya untuk tahun anggaran 2021 adalah tersaji sebagai berikut : 

No Uraian Anggaran Realisasi % 

1 2 3 4 5 

I. PENDAPATAN 2.018.500.000 2.104.167.524.00 104,24% 

     

 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 

 
1) Retribusi Daerah 

2.018.500.000 

 

2.018.500.000 

2.104.167.524.00 

 

2.104.167.524.00 

104,24% 

 

104,24% 

II. BELANJA DAERAH 25.525.249.345 24.227.532.740 94,92% 

 1. BELANJA OPERASI 25.525.249.345 24.227.532.740 94,92% 

 1) Belanja Pegawai 9.892.418.134 9.707.062.044 98,12% 

 2) Belanja Barang dan Jasa 15.632831.211 14.520.470.696 92,88% 

     

DLH 2. BELANJA MODAL 6.885.844.005 5.972.962.540 86,74% 

 1) Belanja Modal Tanah    

 2) Belanja Modal Peralatan 6.200.344.005 5.489.462.540 88,49% 

 3) Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

405.000.000 403.000.000 99,51% 

 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, 
Irigasi 
 

80.500.000 

 

80.500.000 100% 

 

Secara umum dari data realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Palangka Raya tergambar pada tabel di atas, bahwa meskipun penganggaran 

pada tahun 2021 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 3.759.154,296,00. 

 

Dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan pendapatan tahun 2021 Tahun 

Anggaran 2021 sebesar 2.104.167,524,00 (104,24%) yang mana realisasi 

penerimaan pendapatan tersebut mencapai 14,07 dari angggaran pendapatan 

yang telah ditetapkan. Terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 19 

tahun 2017 tentang pencabutan pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 

27 tahun 2009, sehingga PAD Retribusi ijin HO tidak dikeluarkan lagi dari Dinas 

Lingkungan Hidup. 



 

Dari jumlah realisasi belanja langsung tahun anggaran 2021 pada belanja 

barang dan jasa terdapat dana Silva DBH DAK DR sebesar Rp.  374.564.450,00 

yang tidak sempat terealisasi fisik dan keuangannya sehingga realisasi hanya 

sebesar 98,84 %. 

Dari pelaksanaan selama tahun 2021 masih terdapat pengelola keuangan di 

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya yang menuntut upaya 

peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah secara 

berkesinambungan. Selain itu juga dibutuhkan sistem informasi yang memadai 

agar pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dapat berjalan dengan 

lancar dan menghasilkan informasi yang akurat dan cepat (tepat waktu) serta 

dapat memberikan dasar yang dapat diandalkan bagi proses 

pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. 

Selain itu sistem pengelolaan keuangan daerah yang memadai diharapkan dapat 

menyediakan informasi yang dapat diandalkan bagi proses pengambilan 

keputusan manajemen puncak dalam membuat kebijakan atas pelaksanaan 

pembangunan daerah. 



 

BAB IV 

PENUTUP 

KESIMPULAN 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Palangka Raya tahun anggaran 2021 ini merupakan bagian dari laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2019 - 2023 yang tertuang dalam Keputusan 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka tentang Rencana Strategis 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2019 - 2023. Penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota ini dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan 

program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dalam rangka 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 melalui indikator 

kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

adalah 1 (satu) indikator kinerja sasaran berkategori Sangat Berhasil, 3 (tiga) 

indikator kinerja sasaran berkategori Berhasil, 1 (satu) indikator kinerja sasaran 

berkategori Cukup Berhasil dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran berkategori 

Kurang Berhasil. Dengan penilaian secara mandiri, capaian kinerja total Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 memperoleh 

kategori capaian Cukup Berhasil. 

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas 

masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di 

tahun mendatang. Kita semua berharap LKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan 

bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan 

masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih 

baik pada masa yang akan datang 

 

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 
 

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang 

berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang 

sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil 

analisis capaian kinerja pada Tahun 2021, dapat dirumuskan beberapa langkah 



 

penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau 

sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 

pada Tahun Anggaran 2021, yaitu sebagai berikut : 

 

1. Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan agar lebih 

berfokus pada pencapaian hasil dengan menetapkan hubungan yang logis 

dan matematis antara input dan output suatu kegiatan, bukan hanya semata 

berorientasi pada terlaksananya / selesainya kegiatan saja. 

 

2. Untuk mengarahkan agar segala kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup tertuju 

pada pencapaian sasaran dan sesuai dengan target kinerja yang diharapkan, 

perlu dirumuskan indikator sasaran yang lebih bersifat outcome dan secara 

konsisten menjadi fokus kinerja SOPD dalam pelaksanaan kegiatan selama 

periode Renstra / RPJM, serta dirumuskan sistem pengumpulan data 

kinerjanya dan perlunya dilakukan review / evaluasi secara berkala atas 

capaian kinerja dari masing-masing SOPD. 

 

3. Terus meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas aparatur daerah Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, baik dari segi teknis maupun 

manajerial sehingga dapat menunjang terwujudnya pemerintahan yang 

bersih, berwibawa dan bebas KKN dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

‘ 

4. Meningkatkan efisiensi dan efektiftas dalam setiap pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

 

5. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

program seluruh unit kerja dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk 

meningkatkan efektifitas dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan 


