
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT
(ESELON III)

UNIT KERJA : SEKRETARIAT

TUGAS POKOK : Melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum kepegawaian dan keuangan

FUNGSI : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Pengelolaan administrasi keuangan;
g. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
h. Pengelolaan aset;
i. Pengelolaan urusan rumah tangga;
j. Pengelolaan kearsipan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan

fungsinya.

PROGRAM : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



NO SASARAN
(KINERJA PROGRAM) INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

1 Meningkatkan Luasan tutupan
vegetasi

1. Persentase tingkat kepuasan
aparatur SKPD terhadap
pelayanan administrasi
perkantoran

2. Ketersediaan sarana dan
prasarana aparatur dengan
kondisi layak fungsi

3. Persentase dokumen pelaporan
kinerja yang tepat waktu

Jumlah pelayanan administrasi perkantoran
yang terlayani/Jumlah seluruh pelayanan
administrasi perkantoran x 100 %

Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi

Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang tepat
waktu/ Jumlah seluruh dokumen pelaporan x
100 %

Sekretariat

SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MADIUN

Drs. ACHMAD CHUSAINI, MA
Pembina Tingkat I

NIP. 19650404 198701 1 001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BIDANG PENGAWASAN

(ESELON III)

UNIT KERJA : BIDANG PENGAWASAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi kebijakaan teknis dibidang Tata Kelola Lingkungan
Hidup secara berkelanjutan, penerapan instrumen pemantauan dan perlindungan Lingkungan Hidup,
Penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup secara berkelanjutan.

FUNGSI : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pengawasan;
b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH),

dokumen lingkungan hidup, kajian dan standarisasi lingkungan hidup, serta pengembangan sistem
manajemen lingkungan hidup;

c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, dokumen lingkungan hidup, kajian dan standarisasi lingkungan hidup, serta
pengembangan sistem manajemen lingkungan hidup;

d. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup serta upaya penanggulangan pencemaran lingkungan;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas fungsina.

PROGRAM : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup



NO SASARAN
(KINERJA PROGRAM) INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

1 Meningkatnya pemenuhan baku
mutu udara

Persentase pelaku usaha dan
kegiatan yang menerapkan
lingkungan hidup

Jumah pelaku usaha yang menerapkan
dokumen lingkungan / Total pelaku usaha di
kab. Madiun x 100 %

Bidang
Pengawasan

Plt. KEPALA BIDANG PENGAWASAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MADIUN

Drs. ACHMAD CHUSAINI, MA
Pembina Tingkat I

NIP. 19650404 198701 1 001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BIDANG KONSERVASI DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN

(ESELON III)

UNIT KERJA : BIDANG KONSERVASI DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN

TUGAS POKOK : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan, Pengendalian, Pencegahan,
Pemantauan, Penanggulangan, Pemulihan Pencemaran Lingkungan, pelestarian tanaman langka, pengendalian
erosi tanah, penyerapan air, pelestarian sumber daya hayati, dan ekosistem lingkungan.

FUNGSI : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Konservasi dan Pengendalian Pencemaran;
b. Perumusan kebijakan teknis konservasi dan pengendalian pencemaran;
c. Pelaksanaan perlindungan permukaan tanah  terhadap tekanan air hujan;
d. Pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas infiltrasi tanah;
e. Pelaksanaan upaya untuk mengurangi laju aliran air permukaan tanah;
f. Pelaksanaan upaya mencegah kerusakan tanah, mengatur waktu aliran air sehingga ketersediaan air dapat

terjaga;
g. Pelestraian dan perlindungan tanaman langka;
h. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
i. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi potensi pencemaran lingkungan;
j. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Konservasi dan

Pengendalian Pencemaran;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas ruang lingkup tugas dan fungsinya.

PROGRAM : 1. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2. Perlindungan Fungsi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Sumber Daya Hayati

dan Adaptasi serta Mitigasi Perubahan Iklim



NO SASARAN
(KINERJA PROGRAM) INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

1 Meningkatkan Luasan tutupan
vegetasi

1. Persentase cakupan
penghijauan wilayah longsor
dan sumber mata air.

2. Konservasi daerah tangkapan
air dan sumber-sumber mata air
semakin meningkat

Jumlah penanaman di sumber mata air/Jumlah
sumber mata air x 100 %

Bidang
Konservasi

KEPALA BIDANG KONSERVASI DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MADIUN

Ir. ARIF MUMPUNI
Pembina Tingkat I

NIP. 19640908 199803 1 004



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BIDANG PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DOMESTIK

(ESELON III)

UNIT KERJA : BIDANG PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DOMESTIK

TUGAS POKOK : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Persampahan, kebersihan dan air limbah domestik,
pemeliharaan lingkungan tempat/fasilitas/sarana dan prasarana umum, jalan umum dan drainase, pembinaan,
pengembangan bank sampah, kreasi sampah, perijinan dan kemitraan pengelolaan sampah oleh swasta,
pengelolaan limbah domestik rumah tangga kawasan dan tinja, menyediakan sarana persampahan , kebersihan
dan air limbah domestik dan tinja kawasan, serta pengolahan akhir sampah dan tinja di Kab. Madiun.

FUNGSI : a. Penyusunan program dan kegiatan pada Bidang Persampahan dan Limbah Domestik;
b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan persampahan, kebersihan dan pemeliharaan

lingkungan serta limbah domestik;
c. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, informasi, dokumen rencana induk, perencanaan teknis manajemen

persampahan dan study kelayakan pengelolaan sampah serta limbah air domestik;
d. Pelaksanaan penetapan target pengurangan waktu, penanganan dan prioritas jenis sampah serta limbah

domestik;
e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pembatasan, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah

tingkat kabupaten;
f. Pelaksanaan pengelolaan dan proses akhir sampah di TPST an TPA;
g. Pelaksanaan pengelolaan dan proses akhir limbah domestik tinja di instalasi pengolahan limbah tinja;
h. Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan TPST dan TPA sampah;
i. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah serta pemungutan retribusi sampah

atas jasa layanan pengelolaan sampah;
j. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan pengelolaan sampah, bank sampah, kreasi sampah dan

pemanfaatan sampah;
k. Pelaksanaan operasional pengangkutan sampah dari sumber sampah ke tempat pengolahan akhir (TPA) ,

operasional semua jenis kendaraan dan peralatan penunjang kegiatan;



l. Penyediaan kebutuhan semua semua jenis peralatan penunjang kegiatan, kebutuhan logistik, bahan bakar
minyak, oli dan suku cadang;

m. Pelaksanaan perbaikan terhadap semua kendaraan operasional, truk sampah, tanki air, alat berat, pick up,
chain saw, dan peralatan penunjang kegiatan lainnya;

n. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Persampahan dan Limbah
Domestik;

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

PROGRAM : 1. Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah dan Limbah Domestik
2. Program Pembinaan lingkungan hidup

NO SASARAN
(KINERJA PROGRAM) INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

1 Meningkatkan pemenuhan baku
mutu air

1. Persentase Persentase
timbulan sampah yang
tertangani

2. Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana yang
tersedia

Jumlah sampah yang ditangani/Jumlah
timbulan sampah se kabupaten Madiun x 100
%

Jumlah sarana prasarana sampah yang
ada/Jumlah kebutuhan sarana prasarana
sampah x 100 %

Bidang
Persampahan

Bidang
Persampahan

Plt. KEPALA BIDANG PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DOMESTIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MADIUN

SUKARJI, S.Sos.
Penata Tingkat I

NIP. 19690120 198903 1 004



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

(ESELON III)

UNIT KERJA : BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

TUGAS POKOK : Menyusun kebijakan dalam bidang pengelolaan pertamanan, RTH, pemakaman umum, bangunan monumen,
lampu taman dalam hal operasional, pemeliharaan, pemantauan serta pengendalian sehingga tercipta
lingkungan yang bersih, indah dan hijau.

FUNGSI : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman ;
b. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pertamanan dan Pemakaman ;
c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, kawasan khusus, lampu taman, area

makam khusus Sambirejo dan Klecorejo ;
d. Pelaksanaan penanaman dan penghijauan pada kawasan ruang terbuka hijau, jalan umum dan kawasan

khusus ;
e. Penyiapan bahan rekomendasi, perijinan atas penggunaan ruang terbuka hijau, makam khusus dan area

monumen ;
f. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas penggunaan ruang terbuka hijau, makam khusus dan kawasan

khusus ;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi  dan pelaporan pada bidang Pertamanan dan Pemakaman ;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas ruang lingkup tugas dan fungsinya.

PROGRAM : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



NO SASARAN
(KINERJA PROGRAM) INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

1 Meningkatkan luasan tutupan
vegetasi

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
yang dikelola

Luasan RTH yang dikelola Bidang
Pertamanan dan
monumen

KEPALA BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MADIUN

TJUK KUSUMO SUBROTO,S.T.M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19640113 198703 1 008


