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  BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(RENSTRA PD) ini, merupakan salah satu kewajiban yang diamanatkan 

oleh Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Renstra merupakan dokumen perencanaan 

untuk sebuah Institusi yang disusun dengan memperhatikan tahapan, 

tatacara dan mekanisme tertentu mengenai upaya Kepala SKPD untuk 

bersinergi secara strategis dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi 

Kepala Daerah yang bersangkutan. 

Dokumen ini memuat program dan kegiatan suatu SKPD untuk 

masa 5 (lima) tahun berikut rencana indikatif pendanaan program dan 

kegiatan. Dan pengertian Rencana Strategis (Renstra SKPD) dapat 

diartikan adalah pada dasarnya merupakan rencana pembangunan yang 

berkaitan dengan penyusunan strategi pengembangan suatu institusi 

dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang 

dan ancaman eksternal yang dialami institusi tersebut. 

Fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 

adalah disusun untuk menghadapi dan memenangkan persaingan yang 

terdapat dalam pelaksanaan kegiatan usaha institusi bersangkutan yang 

dikenal populer dalam Ilmu Manajemen dan Bisnis dan populer dalam 

penyusunan Dokumen rencana pembangunan, dan digunakan dalam 

proses penyusunan Renstra PD, dan memperhatikan keterkaitan Renstra 

SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi dan dengan 

Renja SKPD, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut 

dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan 

pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah (PD), 

sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 54 
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Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri nomor 0550/795/SJ. 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak merupakan unsur 

pelaksana Pemerintah Kabupaten Demak yang mempunyai tugas 

membantu tugas Bupati mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih di 

bidang lingkungan hidup terutama pada misi nomor 9 yaitu 

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berwawasan 

lingkungan. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Demak berkewajiban untuk menyiapkan 

Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 

(lima) tahunan.  

Program Kementerian Lingkungan Hidup yang dapat diakses oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2016–2021 dalam 

mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Kabuaten Demak, yaitu 

Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan 

sumberdaya alam. 

 Untuk Program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Demak Tahun 2016 – 2021 merupakan perwujudan untuk mendukung 

misi dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tahun  2013-

2018 diantaranya sebagai berikut : 

1. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan mitigasi dan adaptasi bencana, kelestarian ekosistem 

serta pengawasan dan penaatan hukum bidang lingkungan;  

2. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan, aparatur yang 

profesional, peraturan perundangan, sistem informasi dan 

pelayanan di bidang lingkungan hidup;  

3. Meningkatkan  kemitraan bersama masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainnya, ketrampilan dan kemandirian dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 

memperhatikan kearifan lokal.  
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 Hal ini merupakan misi Ke-7 dari Misi Gubernur terpilih Provinsi 

Jawa Tengah: “Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mempercepat 

Pembangunan Jawa Tengah Yang Berkelanjutan dan Ramah 

Lingkungan”  

Menindaklanjuti amanat peraturan perundangan, yang sejalan 

dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah pencapaian 

yang akan diwujudkan dalam tahapan pembangunan 5 (lima) tahun, 

seiring dengan pergantian Kepala Daerah Kabupaten Demak untuk 

periode 2016-2021, maka Dinas Lingkungan Hidup memutuskan 

pentingnya menyiapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Demak Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 

2016-2021 merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Demak untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan 

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta 

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. 

Pada akhirnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-

2021 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana 

Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak serta menjadi 

pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil 

pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. 
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1.2 LANDASAN HUKUM 

Sebagai landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Demak antara lain : 

1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah. 

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi,Kolusi dan Nepotisme 

3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. 

4) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara. 

5) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban 

Keuangan Negara. 

6) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan 

Nomor Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679). 

7) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 

8) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

9) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah. 

10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 
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2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601). 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan jangka Menengah Nasional. 

12) Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara.  

14) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang 

Perubahan PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Limbah B3. 

15) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 

16) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

17) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 19 Tahun 

2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Lingkunganh Hidup Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/ Kota. 

18) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

19) Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daearah 

Kabupaten /Kota. 

20) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

21) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Struktur. 

22) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

23) Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2012 tent6ang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah 

Rumah Tangga. 

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan daerah. 

25) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah. 

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. 

27) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

28) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/2005 

tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penyusunan dokumen 

RPJM dan RPJM Daerah. 

29) Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 

Tahun 1990 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Lingkungan 

Hidup di Jawa Tengah. 

30) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 

2004 tentang Baku Mutu Limbah Cair. 

31) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 

32) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

DemakTahun 2011-2031; 

33) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021. 
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34) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

35) Peraturan Bupati Demak  Nomor 54 tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 

Tahun 2016. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1 MAKSUD 

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Demak adalah memberikan pedoman pelaksanaan kebijakan dan 

program pembangunan lingkungan hidup secara terencana, terarah, 

terpadu dan berkesinambungan sebagai penjabaran dari RPJMD 

Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak serta sebagai 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas 

Lingkungan Hidup. 

1.3.2 TUJUAN 

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Demak adalah sebagai berikut:  

a. Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan 

dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 

2016-2021; 

b. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja SKPD dalam penanganan 

permasalahan lingkungan sebagai acuan dalam pengendalian dan 

evaluasi selama kurun waktu lima tahun. 

c. Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan serta 

mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

Lingkungan hidup. 
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2016-2021 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum 

penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika 

penyusunan.  

 

BAB II  GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Demak terkait dengan tugas, fungsi dan 

struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang 

telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta 

tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada 

lima tahun mendatang. 

 

BAB III  PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS 

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; 

telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; 

faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan 

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan isu-isu 

strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait 

dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Demak. 

 

BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran serta rumusan strategi 

dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak lima 

tahun mendatang. 

 

BAB V   STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN 

HIDUP 

Bab ini menguraikan Deskripsi strategi dan kebijakan Dinas 

Lingkungan Hidup.Cara mencapai tujuan dan sasaran yang 

tertuan dalam tabel Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. 
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BAB VI  RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan dalam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Demak lima tahun mendatang. 

 

Bab VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi 

dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 

ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam 

lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD. 

 

BAB VII PENUTUP 

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran 

dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan. 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN DEMAK 
 

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN 
HIDUP 

 
2.1.1 Dasar Hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  

Demak  

Dasar Hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Demak adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Demak. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang lingkungan hidup. 

 

2.1.2 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 

 Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Demak diuraikan dalam Perda No 5  Tahun 2016   dengan 

Struktur Organisasi sebagai berikut: 

a. Kepala dinas 

b. Sekretariat 

- Sub bagian program dan keuangan 

- Sub bagian umum dan kepegawaian 

c. Bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

- Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan  

- Seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

d. Bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun 

dan peningkatan kapasitas 

- Seksi pengelolaan sampah 

- Seksi pengawasan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

- Seksi peningkatan kapaitas lingkungan hidup 

e. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

- Seksi pengendalian pencemaran lingkungan 

- Seksi pengendalian kerusakan lingkungan 

- Seksi pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

f. Jabatan fungsional 

g. UPTD 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 

 
 

2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi 

 
Sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2016, 

bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang 

lingkungan hidup dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup 

yang menjadi kewenangan Daerah.  

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Lingkungan Hidup 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup; 

b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup ; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup ; 
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d. Melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut : 

a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta 

kegiatan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang 

lingkungan hidup ; 

b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundangn –

undangan, keputusan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis 

fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan 

hidup; 

c. Membina, mengarahkan dan member petunjuk kebijakan fungsi 

pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup; 

d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian 

/ lembaga terkait; 

e. Merumuskan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup sesuai 

dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku; 

f. Mengoordinasikan pelaksanaan program fungsi pelaksana Urusan 

Pemerintahan di bidang lingkungan hidup secara berkala sesuai 

dengan bidang permasalahan; 

g. Menyelenggarakan kegiatan fungsi pelaksana Urusan 

Pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan petunjuk 

teknis dan ketentuan yang berlaku; 

h. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi pelaksana 

Urusan Pemerintahan dibidang lingkungan hidup untuk 

sinkronnisasi pelaksanaan tugas; 

i. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup 

esuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan 

lebih lanjut; 

j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksana program 

kesekretariatan, bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas, 
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Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasrkan 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; 

l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi pelaksana 

Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup baik secara 

lisan maupun tertulis kepada Bupati; 

m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan 

fungsinya; 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

2.3.1 TUGAS SEKRETARIAT 

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan pelaksaaan program, keuangan, admibnistrasi 

umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi 

serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan 

dinas. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7,   

Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian ; 

b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi 

umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di 

lingkungan Dinas; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya;  

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

pasal 7 Sekretaris mempunyai uraian tugas : 

a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan 

dibidang kesekretariatan ; 

b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, 

keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang 



 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 14 

kesekretariatan ; 

c. Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan 

dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 

d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait ; 

e. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan diatasnya sebagai bahan kajian 

pimpinan ;  

f. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan 

program, penyusunan dan pelaksanaan angaran, administrasi umum 

dan kepegawaian dan ketatausahaan berdasarkan data yag masuk 

dan pemantauan lapangan; 

g. Mengkoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku ; 

h. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku ; 

i. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan ketatusahaan, 

serta pelayanan terkait Hukum, Hubungan Masyarakat dan 

Organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; 

k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

kesekretariatan kepada atasan;                                                                                                                                                                                                                                          

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala baik 

lisan maupun tertulis.  

 

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN 

 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian 

tugas : 

a. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja serta 

rencana kegiatan di Sub Bagian Program dan Keuangan; 

b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang – undangan, 

keputusan, petunjuk pelasksanaan dan petunjuk teknis yang terkait 

dengan Sub Bagian Program dan Keuangan; 
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c. Membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahanya dalam 

melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi; 

d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait; 

e. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 

Dinas; 

f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas; 

g. Menyusun Laporan Perkembangan Kinerja Program dan Kegiatan, 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan 

pertanggungjawaban keuangan; 

h. Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari 

masing – masing bidang; 

i. Menyiapkan dan melakukan verifikasi dokumen Surat Perintah 

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah membayar (SPM) dengan 

ketentuan; 

j. Menyiapkan usulan pejabat penatausahaan keuangan bendahara 

pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

k. Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan 

akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah 

ditentukan; 

l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; 

m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub bagian Program dan 

keuangan berdasakan program kerja; 

n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan 

keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan; 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  

 

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  mempunyai uraian tugas: 

a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; 
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b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, 

keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait 

dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam 

melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya; 

d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait ; 

e. Mengoordinir dan mengelola kebutuhan rumah tangga dinas sebagai 

unsur dukung perkantoran; 

f. Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan 

meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib 

administrasi; 

g. Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan 

serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk 

mendukung kelancaran tugas; 

h. Menyusun pelaksanan administrasi kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan; 

i. Melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan 

organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informai Dinas; 

j. Melasakanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; 

k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub BAgian Umum dan 

Kepegawaian berdasarkan program kerja; 

l. Membuat laporan pelasksanaan kegiatan Sub Abgian Umum dan 

Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegaiatan; 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pleh atasan. 

 
 

2.3.2 TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan di Bidang Penataan dan 

Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
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Untuk  melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 

13, Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  mempunyai fungsi :  

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan kegiatan di Bidang Penataan dan Penaatan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penataan dan 

Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksaan kegiatan di Bidang 

Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup  mempunyai tugas :  

a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di 

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang – undangan, 

keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang 

Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; 

c. Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan 

dalam pelaksanaan tugas; 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan/ 

sesuai ketentuan yang berlaku ; 

e. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait; 

f. Merumuskan bahan kebijakan teknis Penataan dan Penaatan 

Perlndungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan 

peraturan perundang –undangan sesuai kajian pimpinan; 

g. Mengoordinasikan dan mensinkronkan muatan Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) dan 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah darah (RPJMD); 

h. Menggordinasikan penyusunan tat ruang yang  berbasis daya 

dukung dan daya tamping lingkungan hidup; 

i. Menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH), kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) Kabupaten, Instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan 

PDRB Hijau, mekanisme intensif disinsentif, pendanaan lingkungan 

hidup), Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Status 

Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 

j. Mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-

UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko 

Lingkungan Hidup); 

k. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan 

(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);  

l. Menginventarisir data dan informasi sumber daya alam; 

m. Mensinkronkan RPPLH Kabupaten dengan Provinsi dan Ekoregion; 

n. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

o. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang 

RPPLH; 

p. Mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 

q. Memfasilitasi pembinaan, memantau, dan mengevaluasi 

penyelenggaraan KLHS; 

r. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS; 

s. Menilai dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL); 

t. Melaksanakan proses penetapan kriteria usaha dan/atau kegiatan 

yang wajib dilengkapi formulir UKL-UPL; 

u. Meregistrasi surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); 

v. Melaksanakan proses izin lingkungan; 

w. Menyusun kebijakan tentang cara pelayan pengaduan dan 

penyelesaian pengaduan masyarakat; 

x. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang 
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tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; 

y. Menelaah dan menverifikasi atas pengaduan; 

z. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; 

aa. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas 

hasil    tindak lanjut pengaduan; 

bb. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan 

maupun melalui pengadilan; 

cc. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan; 

dd. Mengembangkan system informasi penerimaan pengaduan 

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

ee. Menyusun kebijakan pengawasan pengawasan terhadap usaha dan 

atau kegiatan yang memiliki izin Perlindungan dan Pemgelolaan 

Lingkungan Hidup; 

ff. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan 

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

gg. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan; 

hh. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas 

Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; 

ii. Membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum; 

jj. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

kk. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; 

ll. Menangani barang bukti dan hukum pidana secara terpadu; 

mm. Memantau dan mengevaluasi pelaksanakan RPPLH; 

nn. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; 

oo. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Penataan 

dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada 
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atasan; 

pp. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 Kepala Seksi Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan 

Hidup Mempunyai Uraian Tugas: 

a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di 

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup; 

b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, 

keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait 

dengan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup; 

c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing kepada 

bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan 

kompetensi; 

d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait; 

e. Menyusun bahan kebijakan teknis di Seksi Perencanaan dan Kajian 

Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan peratuan perundang-

undangan dan petunjuk petunjuk teknis sebagai bahan kajian 

pimpinan; 

f. Menoordinasi dan mensinkronkan muatan Rencana Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 

g. Mensinkronkan RPPLH Kabupaten dengan Provinsi dan Ekoregion; 

h. Mengoordinasikan penyusunan instrument pencegahan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin 

lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan 

Hidup); 

i. Mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

j. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan 

(komisi penilai, tim pakar dan konsultan); 

k. Menginventarisis data dan informasi sumber daya alam; 

l. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
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m. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang 

RPPLH; 

n. Mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 

o. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; 

p. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS; 

q. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH serta KLHS; 

r. Menilai dokumen lingkungan (Dokumen Analisa Mengenai Dampak 

Lingkungan dan formulir UKL-UPL); 

s. Melaksanakan proses penetapan kriteria usaha dan/atau kegiatan 

yang wajib dilengkapi formulir UKP-UPL; 

t. Meregistrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); 

u. Melaksanakan proses izin lingkungan; 

v. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; 

w. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Perencanaan dan 

Kajian Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan program kerja; 

x. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Perencanaan dan 

Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan hasil pelaksanaan 

kegiatan; 

y. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas: 

a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan 

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 

b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang- undangan , 

keputusan , petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait 

dengan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Hidup; 

c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing kepada 

bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan 

kompetensi; 
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d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait; 

e. Menyusun bahan kebijakan teknis di Seksi Pengaduan dan 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian 

pimpinan; 

f. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan 

penyelesaian pengaduan masyarakat; 

g. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau 

kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup;  

h. Menfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang 

tidak sesuai dengan izin Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; 

i. Menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;  

j. Melaksanakan penelaahan dan menverifikasi atas pengaduan; 

k. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, dan pelaporan atas 

hasil tindak lanjut pengaduan; 

l. Memfasilitasi bimbingan teknis, monitoring, dan pelaporan atas 

hasil tindak lanjut pengaduan; 

m. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan; 

n. Mengembangkan system informasi penerimaan pengaduan 

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

o. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan 

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

p. Melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi 

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan; 

q. Memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup; 

r. Menyiapkan bahan/ data dalam rangka pengajuan gugatan ganti 

rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/ atau kerusakan 

lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup; 
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s. Membina dan mengawasi Petugas Pengawas Lingkungan Hidup 

daerah; 

t. Melaksanakan koordinasi dengan penegak hukum terhadap 

pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

u. Melaksanakan investigasi terhadap pelanggaran perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

v. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; 

w. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiaan di Seksi Perencanaan dan 

kajian Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan program kerja; 

x. Membuat laporan pelaksanaan kegitan di Seksi Perencanaan dan 

kajian Dampak Lingkungan Hidup 

y. Menyelesaikan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

2.3.3.  BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA 

DAN BERANCUN (B3) DAN PENINGKATAN KAPASITAS 

 

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan di Bidang 

Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan 

Peningkatan Kapasitas. 

Untuk  melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 17 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai 

fungsi  :  

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas; 

b. Pengelolaan dan penyelenggraankegiatan di Bidang Pengelolaan 

Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan 

Peningkatan Kapasitas; 

c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Bidang 
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Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

dan Peningkatan Kapasitas; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN 

BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN PENINGKATAN KAPASITAS  

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun (B3) Dan Peningkatan Kapasitas  mempunyai uraian tugas : 

a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan 

dibidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun 

(B3) dan peningkatan kapasitas; 

b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan , 

keputusan, petunjuk pelaskanaan dan petunjuk teknis yang terkait 

dengan bidang pengelolaan sampah limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3) dan peningkatan kapasitas; 

c. Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan 

dalam pelaskanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

e. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait; 

f. Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sampah, 

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan peningkatan 

kapasitas; 

g. Menyusun dan melaksanakan system tanggap darurat pengelolaan 

sampah; 

h. Menyusun perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja 

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan 

usaha); 

i. Menyusun perumusan kebijakan perizinan penyimpanan sementara 

dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu 

daerah kabupaten; 

j. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan 
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sampah, dan pemprosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh 

swasta; 

k. Melaksanakan pembinaan pengurangan sampah, 

pemanfaatan kembali sampah dan pendaur ulangan 

sampah; 

l. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penanganan 

sampah; 

m. Menetapkan  lokasi  tempat  Tempat   Pembuangan  

Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 

danTempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah; 

n. Melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan 

akhir dengan sistem pembuangan opendumping; 

o. Menyediakan kompensasi dampak negatif kegiatan 

pemrosesan akhir sampah; 

p. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain dan 

kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam 

menyelenggarakan pengelolaan sampah; 

q. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan 

sampah; 

r. Memberikan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan 

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 

diselenggarakan oleh swasta; 

s. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan 

kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak 

lain (badan usaha); 

t. Memberikan perizinan penyimpanan sementara dan 

pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

dalam satu daerah Kabupaten; 

u. Memberikan perizinan pengangkutan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3) menggunakan alat angkut 

roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten; 

v. Memberikan perizinan penimbunan/ penguburan limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3) medis dilakukan dalam satu 

daerah Kabupaten; 

w. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengolahan, 
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pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam satu daerah 

Kabupaten; 

x. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat 

hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 

dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

y. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta 

penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait 

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup; 

z. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan 

masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat 

(MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

aa. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat 

hukum adat (MHA); 

bb. Menyusun data dan informasi profil masyarakat hukum 

adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 

terkait perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup; 

cc. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat 

hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkunganhidup; 

dd. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 

pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat 

hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

ee. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan 

masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau 
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pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

ff. Menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas 

dan peningkatan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 

gg. Melaksanakan dan mengembangkan materi, sarana dan 

prasarana, kebutuhan diklat dan penyuluhan lingkungan 

hidup; 

hh. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas instruktur, 

penyuluh dan kelembagaan kelompok masyarakat peduli 

lingkungan hidup; 

ii. Menyusun kebijakan tata cara dan metode pemberian 

penghargaan lingkungan hidup; 

jj. Melaksanakan dan mengembangkan jenis pemberian 

penghargaan lingkungan hidup;dan 

kk. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan; 

ll. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang 

Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup kepada atasan; 

mm. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan. 

 

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai uraian tugas : 

a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana 

kegiatan di Seksi Pengelolaan Sampah; 

b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang- 

undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan  dan  

petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Pengelolaan 

Sampah; 

c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing 

kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas 

berdasarkan jabatan dan kompetensi; 

d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak 
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terkait; 

e. Menyusun bahan kebijakan teknis di Seksi Pengelolaan 

Sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan; 

f. Menyusun perumusan kebijakan penanganan sampah; 

g. Menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat 

pengelolaan sampah; 

h. menyusun perumusan kebijakan pembinaan dan 

pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang 

dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 

i. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, 

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir  sampah 

yang diselenggarakan oleh swasta; 

j. Melaksanakan pembinaan pengurangan sampah, 

pemanfaatan kembali sampah dan pendaur ulangan 

sampah; 

k. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penanganan 

sampah; 

l. Menetapkan  lokasi  tempat  Tempat   Pembuangan  

Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 

dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah; 

m. Melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan 

akhir dengan sistem pembuangan open dumping; 

n. Menyediakan kompensasi dampak negatif kegiatan 

pemrosesan akhir sampah; 

o. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan 

kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam 

menyelenggarakan pengelolaan sampah; 

p. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan 

sampah; 

q. Memberikan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan 

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 

diselenggarakan oleh swasta; 

r. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan 

kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak 

lain (badan usaha); 

s. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan 
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berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan; 

t. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi 

Pengelolaan Sampah; 

u. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi 

Pengelolaan Sampah sesuai dengan hasil pelaksanaan 

kegiatan; 

v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan. 

 

  Kepala Seksi Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya Dan 

Beracun (B3) mempunyai uraian tugas : 

a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana 

kegiatan di Seksi Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun; 

b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang- 

undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan  dan  

petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Pengawasan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing kepada 

bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan 

jabatan dan kompetensi; 

d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak 

terkait; 

e. Menyusun bahan kebijakan teknis di Seksi Pengawasan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis 

sebagai bahan kajian pimpinan; 

f. Memberikan perizinan penyimpanan sementara dan 

pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

dalam satu daerah Kabupaten; 

g. Memberikan perizinan pengangkutan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3) menggunakan alat angkut roda 

3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten; 

h. Memberikan perizinan penimbunan/penguburan limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan 
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berbahaya dan beracun (B3) medis dilakukan dalam satu 

daerah Kabupaten; 

i. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengolahan, 

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam satu daerah 

Kabupaten; 

j. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan; 

k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi 

Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 

berdasarkan program kerja; 

l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi 

Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya Dan  Beracun sesuai 

dengan hasil pelaksanaan kegiatan; 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan. 

 

 Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

mempunyai uraian tugas: 

a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana 

kegiatan di seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup; 

b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang- 

undangan, keputusan, petunjukpelaksanaan  dan  

petunjuk teknis yang terkait dengan seksi peningkatan 

kapasitas lingkungan hidup; 

c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing 

kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas 

berdasarkan jabatan dan kompetensi; 

d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasidengan pihak 

terkait; 

e. Menyusun bahan kebijakan teknis di Seksi Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan 

kajian pimpinan; 

f. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat 

hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 
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dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

g. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta 

penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait 

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

h. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan 

masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat 

(MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

i. Menyusun data dan informasi profil masyarakat hukum 

adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 

terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

j. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat 

hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkunganhidup; 

k. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 

pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat 

hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

l. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan 

masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

m. Menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas 

dan peningkatan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 
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n. Melaksanakan dan mengembangkan materi, sarana dan 

prasarana, kebutuhan diklat dan penyuluhan lingkungan 

hidup; 

o. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas instruktur, 

penyuluh dan kelembagaan kelompok masyarakat peduli 

lingkungan hidup; 

p. Menyusun kebijakan tata cara dan metode pemberian 

penghargaan lingkungan hidup; 

q. Melaksanakan dan mengembangkan jenis pemberian 

penghargaan lingkungan hidup;dan 

r. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan; 

s. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan 

program kerja; 

t. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di seksi 

peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan 

hasil pelaksanaan kegiatan; 

u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan. 

  

2.1.4 Uraian Struktur Organisasi, Jumlah Peronil Dan Tata Laksana 

Susunan Kepegawaian  
 

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Demak saat ini didukung oleh sumberdaya aparatur Pegawai 

Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan 

jenjang pendidikan formal. 

Distribusi Berdasarkan Status Pegawai 
 

No Jabatan 
PNS Golongan DAN Jenis Kelamin 

L P 

1 PNS 37 6 

2 NON PNS 27 5 

Jumlah 64 11 
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Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Demak memiliki 75 orang karyawan dengan rincian 43 

orang PNS dan 32 orang Non PNS. Dari 43 orang pegawai, 37 orang 

pegawai PNS berjenis kelamin laki – laki atau sekitar 86% dan 6 orang 

PNS berjenis kelamin perempuan atau sekitar 14%. Sedangkan untuk 

tenaga Non PNS terdiri dari 32 orang berjenis kelamin laki – laki 27 

orang atau sekitar 84% dan 16% atau 5 orang berjenis kelamin 

perempuan. 
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STANDAR PELAYANAN 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK 

Jenis Pelayanan : PELAYANAN PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN SPPL 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar 
Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan   Lingkungan Hidup; 

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 

2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 

Lingkungan Hidup; 

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 

2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan 

Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin 

Lingkungan; 

4. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan, dan Penilaian Dokumen 

Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. 

2. Persyaratan  1. Surat  Permohonan SPPL; 

2. Fotocopy KTP pemrakarsa/penanggung jawab Usaha 

dan/atau Kegiatan; 

3. Fotocopy Akta pendirian Badan Hukum (PT, CV/, 

lainnya) 

4. Surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP apabila 

dikuasakan; 

5. Fotocopy surat keterangan lokasi (SKL); 

6. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas 

dokumen di atas materai 6.000 

7. Fotocopy bukti kepemilikan tanah (jika perusahaan 

berada di tanah atau bangunan milik sendiri) atau 

perjanjian sewa-menyewa lahan atau tanah atau 

bangunan; 

8. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan di ketahui Camat; 

9. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bermaterai 6.000 

(3 rangkap); 

10. Fotocopy IMB 

11. Fotocopy Keterangan rencana kabupaten (KRK) atau 

informasi kesesuaian Tata ruang; 

12. Fotocopy perjanjian yang sudah dimiliki. 

3. Sistem, 
mekanisme, 
dan 

prosedur 

1. Surat Permohonan Pengajuan dan Pemeriksaan SPPL 

masuk ke BIDANG  PENATAAN DA PENAATAN 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

HIDUP; 

2. Petugas menerima formulir SPPL dan melakukan uji 

administrasi; 

3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas bila 

dinyatakan lengkap dan jika tidak lengkap dikembalikan 

kepada pemrakarsa/pemohon untuk diperbaiki 

kemudian bisa diajukan kembali; 
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4. Pembahasan substansi SPPL oleh Tim Pemeriksaan SPPL; 

5. Perbaikan substansi SPPL oleh pemrakarsa/pemohon 

sesuai arahan; 

6. SPPL yang disetujui oleh Kepala Dinas kemudian 

diregistrasi oleh petugas tata layanan 

4. Jangka 
waktu 

pelayanan 

Waktu yang diperlukan untuk proses SPPL 5 (lima) hari kerja 
setelah persyaratan teknis terpenuhi. 

Waktu Pelayanan : 

 Senin s/d Kamis : jam 08.00 s/d 15.00 WIB 

 Jumat                  : jam 08.00 s/d 14.30 WIB 

 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut Biaya/ Gratis. 

6. Produk 
pelayanan 

Registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan Hidup    

7. Sarana, 
prasarana 
dan/atau 

fasilitas 

Sarana : 
1. Meja 

2. Kursi 

3. Komputer  

4. Fasilitas telekomunikasi: pesawat telepon, faximile 

 
Prasarana : 
1. Ruang tunggu tamu 

2. Ruang kerja  

8. Kompetensi 
Pelaksana 

 Diklat AMDAL A (Dasar), AMDAL B (Penyusun) dan 

AMDAL C (Penilai) 

 Pendidikan S1 Tehnik Lingkungan 

9. Pengawasan 

Internal 

Kasi  Perencanaan & Kajian Dampak Lingkungan Hidup 

10. Pelayanan 

pengaduan, 
saran, dan 
masukan 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
    
 

  
 
 

 
 

 

Pemohon 

Kepala 
Dinas 

Petugas 
Layanan  

Kasi Perencanaan & Kajian 
Dampak Lingkungan Hidup 

B
e

rk
a
s
 t

id
a

k
 l
e

n
g

k
a
p
 

Tim Pemeriksa 

Persetujuan 
SPPL 

Saran, masukan dari tim 
pemeriksa untuk 
perbaikan substansi SPPL 
 



 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 36 

11. Jumlah 
pelaksana 

1 (satu) orang administrasi dan 2 (dua) orang lapangan  

12. Jaminan 
pelayanan 

1. Ramah; 

2. Empati; 

3. Cepat; 

4. Tepat; 

5. Sesuai Prosedur 

13. Jaminan 
keamanan 
dan 

keselamatan 
pelayanan 

1. Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan 

(setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran) 

2. Disediakan tempat tunggu yang representatif 

3. Disediakan tempat parkir 

 

14. Evaluasi 

kinerja 
pelaksana 

1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung 

dilakukan 3 bulan sekali 

2. Dilaksanakan pengawasan terhadap usaha yang memiliki 

SPPL 
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STANDAR PELAYANAN 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK 

Jenis Pelayanan : PELAYANAN PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN 
DOKUMEN UKL-UPL BESERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGANNYA 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar 
Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan   Lingkungan Hidup; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan; 

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 

2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 

Lingkungan Hidup; 

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 

2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan 

Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin 

Lingkungan; 

5. Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2014 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. 

 

2. Persyaratan  1. Surat  Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL; 

2. Draft formulir UKL-UPL; 

3. Dokumen pendirian Usaha dan/ Kegiatan; 

4. Profil Usaha dan/atau Kegiatan; 

5. Fotocopy KTP pemrakarsa/penanggung jawab Usaha 

dan/atau Kegiatan; 

6. Fotocopy Sertifikat tanah. 

3. Sistem, 
mekanisme, 

dan 
prosedur 

1. Surat Permohonan Pemeriksaan formulir UKL-UPL dan 

penerbitan Izin Lingkungan masuk ke Seksi Amdal ; 

2. Petugas menerima formulir UKL-UPL dan izin lingkungan 

untuk dilakukan uji administrasi; 

3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas bila 

dinyatakan lengkap dan jika tidak lengkap dikembalikan 

kepada pemrakarsa untuk diperbaiki kemudian bisa 

diajukan kembali; 

4. Mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui 

multi media (website klh.demakkab.go.id) dan 

menyiapkan pelaksanaan rapat pemeriksaan; 

5. Menerima saran, pendapat dan tanggapan dari 

masyarakat tentang rencana Usaha dan / atau Kegiatan 

yang diumumkan; 
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6. Pemrakarsa memberikan paparan detail tentang rencana 

Usaha dan / atau Kegiatan pada pembahasan formulir 

UKL-UPL dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa 

Dokumen Lingkungan; 

7. Pemrakarsa memberikan paparan detail tentang rencana 

Usaha dan / atau Kegiatan pada pembahasan formulir 

UKL-UPL dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa 

Dokumen Lingkungan; 

8. Menyiapkan berita acara sesuai hasil rapat (saran, 

masukan dan tanggapan dari tim pemeriksa dokumen 

lingkungan); 

9. Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani berita 

acara rapat tim pemeriksa dokumen lingkungan; 

10. Draft formulir UKL-UPL yang ditolak atau perlu direvisi 

diserahkan kembali kepada pemrakarsa. Untuk formulir 

UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang mendapat 

persetujuan dilakukan registrasi dan mengumumkan 

pada website. 

 

4. Jangka 
waktu 

pelayanan 

Waktu yang diperlukan untuk proses Pengajuan dan 

Pemeriksaan UKL-UPL beserta penerbitan Izin Lingkungan 14 

(empat belas) hari kerja setelah persyaratan teknis terpenuhi. 

Waktu Pelayanan : 

 Senin s/d Kamis : jam 08.00 s/d 15.00 WIB 

 Jumat                  : jam 08.00 s/d 14.30 WIB 

 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut Biaya/ Gratis. 

6. Produk 
pelayanan 

Registrasi UKL-UPL, Izin lingkungan dan berita web  
 

7. Sarana, 
prasarana 
dan/atau 

fasilitas 

Sarana  
1. Meja 

2. Kursi 

3. Komputer  

4. Fasilitas telekomunikasi: pesawat telepon, faximile 

Prasarana : 

1. Ruang tunggu tamu 

2. Ruang kerja  
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8. Kompetensi 
Pelaksana 

 Diklat AMDAL A (Dasar), AMDAL B (Penyusun) AMDAL C 

(Penilai) 

 Pendidikan S1 Tehnik Lingkungan 

9. Pengawasan 

Internal 

Kasi  Perencanaan & Kajian Dampak Lingkungan Hidup 

10. Pelayanan 

pengaduan, 
saran, dan 
masukan 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
    
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

11. Jumlah 
pelaksana 

3 (tiga) orang 

12. Jaminan 
pelayanan 

1. Ramah; 

2. Empati; 

3. Cepat; 

4. Tepat; 

5. Sesuai Prosedur; 

13. Jaminan 
keamanan 

dan 
keselamatan 
pelayanan 

1. Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan 

(setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran) 

2. Disediakan tempat tunggu yang representatif 

3. Disediakan tempat parkir 

14. Evaluasi 
kinerja 

pelaksana 

1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung 

dilakukan 3 bulan sekali. 

2. Dilaksanakan pengawasan terhadap usaha yang memiliki 

izin  tentang UKL-UPL beserta penerbitan Izin 

Lingkungannya  

 

Pemohon 

Kepala 
Dinas 

Petugas 
Layanan  

Tim Pemeriksa 

Persetujuan UKL-UPL 
dan Izin Lingkungan 

Saran, masukan dari 
tim pemeriksa untuk 
perbaikan substansi 
UKL-UPL 
 

Pengumuman 
Website 

BA rapat tim 
pemeriksa  

Kasi Perencanaan & Kajian 
Dampak Lingkungan Hidup 
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STANDAR PELAYANAN 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK 

Jenis Pelayanan : IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 

No Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang; 
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan   Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 333); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Izin Lingkungan; 

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun; 

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana 
Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan 

Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah; 

7. Keputusan Kepala Bapedal 01 Tahun 1995 
Tentang Tata Cara ddan Persyaratan Teknis 
Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan 
Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri 
E Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor  7 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Demak; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten 

Demak; 
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pembuangan 

Air Limbah dan Izin Tempat Penyimpanan 
Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun di Kabupaten Demak. 

2 Persyaratan 1. Surat  Permohonan Izin Penyimpanan Sementara 

Limbah B3; 

2. KTP dan Akta Pendirian Usaha 

3. Surat Perjanjian dengan pihak ketiga yang memiliki 
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izin pengangkutan dan pengolahan limbah B3; 

4. Copy Matrik Pengelolaan & Pemantauan Dok UKL-

UPL 

3 Sistem, 

Mekanisme, 

dan Prosedur 

1. Surat Permohonan  masuk ke Sekretaris / tata 

usaha ; 

2. Surat permohonan di telaah oleh Pimpinan; 

3. Perintah Disposisi surat permohonan kepada Seksi  

Pengawasan Limbah B3. 

4 Jangka 

Waktu 

Pelayanan  

Meneliti surat permohonan yang diajukan apabila 

syarat administrasi sudah lengkap maka akan 

dilanjutkan verifikasi lapangan oleh tim verifikasi.  

Apabila syarat administrasi belum lengkap maka 

berkas dikembalikan kepada pemohon untuk 

dilengkapi. Tim verifikasi melaksanakan verifikasi 

lapangan apabila sudah memenuhi syarat teknis maka 

tim membuat rekomendasi untuk diterbitkan izin. 

Sedangkan apabila syarat teknis belum memenuhi 

maka tim verifikasi membuat laporan temuan verifikasi 

dan menyarankan pemohon untuk melengkapi  

syarat teknis.  Waktu yang diperlukan untuk proses 

perizinan 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan teknis 

terpenuhi. 

Waktu Pelayanan : 

 Senin s/d Kamis : jam 08.00 s/d 15.00 WIB 

 Jumat                  : jam 08.00 s/d 11.00 WIB 

 5 Biaya/tarif Tidak dipungut Biaya/ Gratis. 

6 Produk 

Pelayanan 

Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3  
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7 Penanganan 
Pengaduan, 

Saran dan 
Masukan. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

Pemohon 

Kepala 

Dinas 

Seksi Pengawasan 

Limbah B3 

Tim Verifikasi Verifikasi 

Lapangan 

Laporan hasil 

Verifikasi ( hasil 

temuan dan 

rekomendasi ) 

Izin Tempat 

Penyimpanan 

Sementara 

Limbah B3 
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STANDAR PELAYANAN 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK 

Jenis Pelayanan : Izin Pembuangan Air Limbah 

No Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan   Lingkungan Hidup; 

2. Peraturan Pemerintah  Nomor 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian 

Pencemaran Air; 

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor  01 

Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian 

Pencemaran Air; 

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor  5 

tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah; 

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan 

Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Domestik; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah No 10 Tahun 2005 Tentang 

Baku Mutu Air Limbah; 

7. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2017 tentang  

Tata Cara penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah 

dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten 

Demak 

 

2 Persyaratan 1. Foto copy KTP Pemohon dan/ atau yang di beri 

kuasa;; 

2. Akta Pendirian Usaha yang disahkan oleh pejabat 

yang berwenang bagi yang berbadan hukum; 

3. Data umum perusahaan yang meliputi data 

perusahaan dan perizinan yang dimiliki; 

4. Fotocopy dokumen pengelolaan lingkungan 

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL); 

5. Hasil analisi limbah cair dalam 3 (tiga) bulan 

terakhir bagi yang sudah beroperasi yang dibuat 

oleh laboratorium yang terakreditasi; 
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6. Surat pernyataan kesanggupan mengoperasionalkan 

unit IPAL/SPAL sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

7. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan 

upaya pemulihan kualitas lingkungan yang 

tercemar akibat pembuangan limbah cair; 

8. Surat pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan 

dengan masyarakat sekitar usaha dan/atau 

kegiatan yang diketahui oleh Lurah Desa/kepala 

kelurahan dan Camat setempat; 

9. Lay out IPAL/SPAL dan Narasi proses 

pengolahannya. 

 

3 Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur 

1. Surat Permohonan  masuk ke Sekretaris / tata 
usaha ; 

2. Surat permohonan di telaah oleh Pimpinan; 
3. Perintah Disposisi surat permohonan kepada 

Bidang PPKLH 
4. Berkas di koreksi Kasi PPL 

 

4 Jangka 
Waktu 

Pelayanan  

Meneliti surat permohonan yang diajukan apabila 

syarat administrasi sudah lengkap maka akan 

dilanjutkan verifikasi lapangan oleh tim verifikasi. 

Apabila syarat administrasi belum lengkap maka 

berkas dikembalikan kepada pemohon untuk 

dilengkapi. Dan apabila dalam waktu 40 (empat puluh) 

hari terhitung sejak tanggal surat perintah perbaikan, 

tidak mengajukan permohonan kembali dengan disertai 

persyaratan lengkap dan benar maka permohonan 

tersebut dinyatakan batal .  

Waktu Pelayanan : 

 Senin s/d Kamis : jam 08.00 s/d 15.30 WIB 

 Jumat                  : jam 08.00 s/d 15.00 WIB 

5 Biaya/tarif Tidak dipungut Biaya/ Gratis. 

6 Produk 
Pelayanan 

Izin Pembuanan Air Limbah 
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7 Penanganan 
Pengaduan, 

Saran dan 
Masukan. 
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Tim Verifikasi Verifikasi 
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Verifikasi ( 

hasil temuan 

dan 

rekomendasi ) 
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STANDAR PELAYANAN 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK 

Jenis Pelayanan :  PELAYANAN ADUAN MASYARAKAT 
 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang no. 32  tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun (B3) 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 08 

Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten 

Demak 

 

2 Persyaratan 1. Masyarakat Menyampaikan aduan melalui Surat, 

SMS Center, Call Center 

 

3. Sistem, mekanisme, 
dan prosedur 

1. Masyarakat Menyampaikan aduan melalui Surat, 

SMS Center, Call Center; 

2. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa 

pengaduan. kemudian diteruskan kepada Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak; 

3. Kepala Dinas Lingkunga Hidup Kabupaten Demak 

memerintahkan untuk memproses;  

4. tim melakukan koordinasi antar instansi terkait; 

5. Tim Verifikasi melakukan tinjauan lapangan dan 

memberikan hasil temuan dan rekomendasi; 

 

4. Jangka waktu 

pelayanan 

Waktu yang dibutuhkan antara 1 minggu hari kerja 

sampai 6 bulan kalender (Waktu tergantung dari 
stok bibit tanaman, jika bibit masih ada maka tidak 

membutuhkan waktu yang lama) 
Waktu Pelayanan : 

 Senin s/d Kamis : jam 08.00 s/d 15.00 WIB 

 Jumat                  : jam 08.00 s/d 14.30 WIB 

 

5. Biaya/tarif Tidak dipungut Biaya/ Gratis. 

 

6. Produk pelayanan Tanggapan Aduan berupa tindak lanjut dan proses 

hukum 
 
 

7. Sarana, prasarana 
dan/atau fasilitas 

1. Meja 

2. Kursi 

3. Komputer 

4. Pesawat telephon/faximile 
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5. Ruang tunggu tamu 

6. Ruang kerja 

 

8. Kompetansi 

pelaksana 
 

Pendidikan minimal Sarjana Hukum 

9. Pengawasan internal Kasi Pengaduan & Penegakan Hukum Lingkungan 

 

10

. 

 

Pelayanan 
Pengaduan, Saran 
dan Masukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

11 Jumlah pelaksana 1 orang administrasi dan 1 Petugas 

12 Jaminan pelayanan 1. Ramah 

2. Empati 
3. Cepat 
4. Tepat 

5. Prosedural 
 

13 Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

1. Tidak dipungut biaya 
2. Pelayanan cepat 
 

14 Evaluasi kinerja 
pelaksana 

 

1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan 
langsung setiap triwulan 

2. Dilaksanakan Verifikasi Lapangan terhadap 
Kasus 

 

 

ARAHAN 

KEPALA 

DINAS 

KEPADA 

KEPALA 

BIDANG  

P4LH 

DAN TIM  

 

KEPALA 

DINAS 

KEPALA 

BIDANG  

P4LH 

KOORDINASI 

DENGAN OPD 

TERKAIT 

LAPORAN 

HASIL 

VERIFIKASI 

DAN 

REKOMEND

ASI 

TERKAIT 

TEMUAN 

LAPANGAN 

ADUAN MELALUI 

(SURAT, SMS 

CENTER, CALL 

SENTER) 

 

KEPALA SEKSI 

Kasi.Pengaduan  & 

Penegakan Hukum 

Lingkungan 

VERIFIKASI 

LAPANGAN 

DAN 

MEDIASI 



 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 48 

2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak saat ini didukung 

oleh sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar 

belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. 

 

Distribusi Berdasarkan Status Pegawai 

No Jabatan 
PNS Golongan DAN Jenis Kelamin 

L P 

1 PNS 37 6 

2 NON PNS 27 5 

Jumlah 64 11 

 

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Demak memiliki 75 orang karyawan dengan rincian 43 

orang PNS dan 32 orang Non PNS. Dari 43 orang pegawai, 37 orang 

pegawai PNS berjenis kelamin laki – laki atau sekitar 86% dan 6 orang 

PNS berjenis kelamin perempuan atau sekitar 14%. Sedangkan untuk 

tenaga Non PNS terdiri dari 32 orang berjenis kelamin laki – laki 27 

orang atau sekitar 84% dan 16% atau 5 orang berjenis kelamin 

perempuan. 

 
Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan 

 

No Jabatan 
PNS Golongan Dan Jenis Kelamin 

IV III II I 

    L P L P L P L P 

1 Kepala Kantor 1 - - - - - - - 

2 Sekretaris 1 - - - - - - - 

3 Kepala Bidang Penataan & 
Penaatan Perlindungan & 
Pengelolaan LH 

1 - - - - - - - 

4 Kepala Bidang Pengelolaan 
Sampah Limbah B3 dan 

Peningkatan Kapasitas 

- 1 - - - - - - 

5 Kepala Bidang Pengendalian 

Pencemaran Dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

1 - - - - - - - 

6 Kasubag / Kasi 2 - 3 5     

7 Staf   7  10  10  

Jumlah 6 1 10 5 10 
 

10 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 49 

Distribusi Pegawai Berdasarkan Eselon 

No ESELON 

PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis 
Kelamin 

S2 S1 D3 SMA 

    L P L P L P L P 

1 II 1 
       2 III 1 1 2 

     3 IV a 2 2 2 1 

 

1 1 1 

Jumlah 4 3 4 1 0 1 1 1 

 

Distribusi Berdasarkan Tingkat Struktur Jabatan 

No JABATAN STRUKTURAL 

PNS Berdasarkan Pendidikan dan 
Jenis Kelamin 

S2 S1 D3 SMA 

    L P L P L P L P 

1 Kepala Kantor 1 
      

  

2 Sekretaris 1 
      

  

3 Kepala Bidang Penataan & 
Penaatan Perlindungan & 
Pengelolaan LH 

  1      

4 Kepala Bidang Pengelolaan 
Sampah Limbah B3 dan 

Peningkatan Kapasitas 

 1       

5 Kepala Bidang Pengendalian 

Pencemaran Dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

  1      

Jumlah 2 1 2 0 0 0 0 0 

 

Distribusi Berdasarkan Jabatan Fungsional 

No 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis 

Kelamin 

S2 S1 D3 SMA 

    L P L P L P L P 

1                   

2                   

Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Untuk jabatan fungsional, pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Demak sampai dengan tahun 2018 belum mempunyai 

pegawai dengan jabatan fungsional. 
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Distribusi Berdasarkan SDM non Pegawai 

N
o 

Penempatan 

PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis 

Kelamin 

S2 S1/ 

D4 
D3 SMA 

/keju
ruan 

SMP SD 

L P L P L P L P L P L P 
1 Sekretariat   1 2   2 1   1  

2 Kepala Bidang Penataan & 

Penaatan Perlindungan & 

Pengelolaan LH 

      1      

3 Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah Limbah B3 dan 
Peningkatan Kapasitas 

  1    3  11    

4 Kepala Bidang Pengendalian 

Pencemaran Dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

  1   1 1      

 JUMLAH 0 0 3 2 0 1 7 1 11  1  

 

Perlengkapan 
 

Sarana prasarana fisik yang mendukung kinerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Demak, antara lain seperti tabel di bawah ini: 

Tabel Sarana Prasana Fisik 

No 
Nama 

Barang 

2011 2012 2013 2014 2015 

Satuan Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumlah 

1 Tanah - - - - - - bidan

g 

1 bidan

g 

1 

2 Peralatan  

Dan Mesin 

buah 151 Buah 173 buah 350 buah 349 buah 415 

3 Gedung  

Dan  
Bangunan 

buah 16 Buah 18 buah 26 buah 31 buah 27 

4 Jalan, 

Irigasi  

Dan  

Jaringan 

unit 25 Unit 17 unit 19 unit 18 unit 9 

 

Peralatan dan mesin pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Demak terdiri juga berbagai peralatan dan perlengkapan kerja, seperti 

peralatan komputer, notebook, printer, perlengkapan-perlengkapan 

laboratorium di bidang lingkungan hidup, dan lain sebagainya. 

Pada Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Mengelola TPA 

Kalikondang dan TPA Candisari, dimana sebelumnya kedua TPA tersebut 

di kelola oleh Dinas Perumahan dan permukiman Kabupatebn Demak, 

selanjutnya baru tahun 2018 Tanah TPA Kalikondang dan TPA Candisari 

dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup,ditambah dengan 8,8 Ha 

Tanah untuk TPA di desa Berahan Kulon Kecamatan Wedung. 
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2.3  KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN 
DEMAK 

 

Upaya menjaga kelestarian mutu air di wilayah Kabupaten Demak 

dilaksanakan kegiatan pemantauan pada wilayah – wilayah yang berpotensi 

terjadi pencemaran. Wilayah utama yang menjadi sasaran pemantauan adalah 

kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran 

lingkungan dan pencemaran air. Pemantauan pencemara air dilakukan untuk 

mengukur kualitas airberstatus bik atau buruk, bak di lingkungan industri 

maupun titik – titik sumber mata air tertentu agar tetap terjaga kualitasnya. 

Pengawasan pencemaran status mutu air di Kabupaten Demak pada tahun 

2011 telah dilakukan pemantauan sebanyak 50 titik dan pada tahun 2012 

sampai tahun 2015 dilaksanakan pemantauan rata – rata di 20 titik. 

Kabuapaten Demak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 

melaksanakan kegiatan penghijauanseluas 1.149,07 Km². Untuk memenuhi 

kewajiban tersebut, maka dapat dilihat dari jumlah bibit yang ditanam setiap 

tahunnya meningkat, yaitusebanyak 3.000 batang pada tahun 2011 

meningkat menjadi sebanyak 93.288 batang pada tahun 2014, hal ini 

menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Wilayah terpenting yang 

menjadi target penghijauan di daerah rawan longsor dan sumber – sumber 

mata air. Upaya ini dilakukan untuk mencegah bertambahnya kerusakan 

lingkungan di kawasan rawan longsor dan pelestarian sumber – sumber mata 

air. 

Penghijauan di wilayah rawan longsor dan sumber mata air sampai 

dengan tahun 2015 telah mencapai sebesar 21,83 Ha meningkat dibandingkan 

dengan yang dicapai pada tahun 2014 sebesar 21,03 Ha dan tahun 2013 

sebesar 18,65 Ha. Luasan wiyalah yang mendapatkan penghijauan tertinggi 

dicapai besarnya Indeks Tutupan Lahan di Kabupaten Demak pada tahun 

2015 mencapai sebesar 30,76% dari luas wilayah. 

Dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan pelaksanaan 

pembangunan yang berdampak terhadap kondisi lingkungan, pemerntah 

daerah memiliki kewenangan untuk mengkaji analisis dampak lingkungan 

terhadap berbagai rencana penyelenggaraan usaha atau kegiatan baik yang 

dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan. AMDAL merupakan kajian 

mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan  

Melalui AMDAL. 
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Indikator kinerja yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan 

hidup terhadap pelaksanaan AMDAL. Bedasarkan data yanga ada, jumlah 

kegiatan atau usaha yang wajib memiliki dokumen lingkungan dan sudah 

dilakukan evaluasi di Kabupaten Demak sebanyak 20 usaha/kegiatan pada 

tahun 2015. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengantahun 2013 sebanyak 4 usaha/kegiatan dan tahu 2014 sebanyak 11 

usaha/kegiatan. Jika dilihat empat tahun sebelumnya, jumlah usaha/kegiatan 

wajib mendapatkan kajian AMDAL menunjukkan kondisi yang menurun, yang 

mana jumlahnya pada tahun 2011 mencapai 189 usaha/kegiatan. Penurunan 

jumlah AMDAL yang diselenggarakan Kabupaten Demak menunjukkan sebuah 

kinerja yang positif. Untuk melihat secara riil cakupan rasio cakupan 

pengawasan terhadap AMDAL di Kabupaten Demak, masih diperlakukan data 

pendukung jumlahseluruh perusahaan yang wajib memiliki AMDAL. Capaian 

indeks pencemaran udara tahun rata – rata sebesar 16,6059 untuk komponen 

SO2 dan rata – rata 17,2141 untuk komponen NO2. Kondisi ini menunjukkan 

keadaan yang cukup baik. 

Pencemaran lingkungan sebagian besar ditimbulkan akibat aktivitas 

usaha atau industri. Dampak yang ditimbulkan atas pencemaran tersebut 

antara lain kerusakan tanah, air menjadi tercemar dan polusi udara yang 

tinggi. Pemerintah daerah dalam mengendalian pencemaran lingkungan 

memiliki kewenangan untuk penegakan hukum terhadap kasus – kasus 

pencemaran lingkungan. Di Kabupaten Demak, kasus pencemaran lingkungan 

yang ditangani tertinggi pada tahun 2011 mencapai sebanyak 21 kasus. 

Melalui penegakan hukum yang tepat, kasus pencemaran lingkungan 

menunjukkan penurunkan secara signifikan, tercatat pada tahun 2014 

terdapat kasus pencemaran sebanyak 12 kasus, tahun 2015 menjadi 20 

kasus. Penegakan hukum terhadap kasus – kasus lingkungan ini bagian dari 

upaya pengendalian dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan baik 

disekitar industri maupun terhadap cakupan wilayah yang lebih luas. Indeks 

pencemaran air pada tahun 2015 berada pada status memenuhi ringan dan 

sedang, secara elatif masih cukup baik. 

Untuk penanganan persampahan setiap tahun tidak sama hal ini dapat 

dilihat, pada tahun 2011 ditargetkan sebesar 72,08 %  dan terealisasi sebesar 

72 % sehingga mencapai target 100%, pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 

72,04 %  dan terealisasi sebesar 4,44 % sehingga mencapai target 6,16 %, 

pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 72,17 %  dan terealisasi sebesar 4,46 % 

sehingga mencapai target 6,18 %, pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 72,3 %  
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dan terealisasi sebesar 4,47 % sehingga mencapai target 6,18 %, pada tahun 

2015 ditargetkan sebesar 72,43 %  dan terealisasi sebesar 4,6 % sehingga 

mencapai target 6,35 %. 

Pemaparan lebih lanjut mengenai tingkat capaian kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 
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Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  

Kabupaten Demak 
 

No Indikator 
Kinerja  

Target 
NSPK 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 

Lainnya 

Target Renstra PD Tahun Ke - Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian Pada Tahun Ke - 

     1 
(2017) 

2  
(2018) 

3 
 (2019) 

4  
(2020) 

 

5 
 (2021) 

1  
(2017) 

2 
(2018) 

3 
(2019) 

4 
(2020) 

 

5 
(2021) 

1 
(2017) 

2 
(2018) 

3 
(2019) 

4 
(2020) 

 

5 
(2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Penghargaa

n kota 
terbersih 

(Adipura) 

 20  ADIPURA ADIPURA ADIPURA ADIPURA ADIPURA Sertifikat 

Adipura 

- - - - 75% 0 - - - 

2 Luasan 

tutupan 
lahan oleh 

vegetasi 
untuk 
menjaga 

iklim mikro 

 5,011  5,011 5,011 5,011 5,011 5,011 5,011 14,81 - - - 100% 1630,3

1 

- - - 

3 Indeks 

Kualitas 
Lingkungan 

Hidup 
(IKLH) 

 48,10  47,91 

indeks 

47,95 48,00 48,05 48,10 47,91 51,15 - - - 100% 106,45

% 

- - - 

 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Demak 

 

Uraian 

Jenis 
Belanja 

Anggaran Pada Tahun Ke  Realisasi Pada Tahun Ke -  Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahu 
ke - 

Rata – rata 
pertumbuhan  

1 
(2017) 

2  
(2018) 

3 
(2019) 

4  
(2020) 

 

5 
 (2021) 

1 
(2017) 

2  
(2018) 

3 
(2019) 

4  
(2020) 

 

5 
 (2021) 

1 
(2017) 

2  
(2018) 

3 
(2019) 

4  
(2020) 

 

5 
(2021) 

Anggaran Reali- 
sasi 

BTL 
2.045. 

909.000 

2.227. 

709.080 

2.320. 

392.000 

3.200. 

000.000 

3.500. 

000.000 

1.958. 

873.763 

1.123. 

265.180 

- - - 95,75 98,29 - - - 2.658. 

802.016 

97,72 

BL 
8.171. 

199.520 

8.782. 

375.000 

9.196. 

607.500 

15.250. 

000.000 

17.500. 

000.000 

7.854. 

172.514 

8.336. 

592.994 

- - - 96,12 94,92 - - - 11.780. 

036.000 

95.52 

JUMLAH 
10.217.1

08.520 

11.010.

084.080 

11.516.

999.500 

18.450. 

000.000 

21.000. 

000.000 

9.813. 

046.277 

10.562. 

240.019 

- - - 96,05 95,61 - - - 12.682. 

363.404 

95,83 

BTL = Belanja Tidak Langsung (gaji + tunjangan) 
BL   = Belanja Langsung 
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK 

Tantangan merupakan faktor eksternal yang menjadi objek yang 

harus ditanggulangi karena mempengaruhi pengembangan pelayanan Dinas  

Lingkungan Hidup. Sedangkan peluang merupakan faktor ekternal yang 

bisa dimanfaatkan dalam mendukung upaya pengembangan pelayanan 

Dinas Lingkungan Hidup. 

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bidang 

lingkungan hidup meliputi : 

Tantangan (Threats) :  

1. Terjadinya pemanasan global. 

2. Meningkatnya kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber 

pencemar. 

3. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup. 

4. Menurunnya potensi sumber daya alam. 

5. Rendahnya penerapan 3R dalam pengelolaan sampah. 

6. Menurunnya potensi keanekaragaman hayati. 

7. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan. 

8. Minimnya keterlibatan masyarakat pengelolaan lingkungan 

9. Rendahnya partisipasi masyarakat  

 

Peluang (Opportunities) : 

1) Ketersediaan bantuan dari pemerintah pusat 

2) Kepedulian keterlibatan swasta dalam penanganan masalah 

lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibillity 

(CSR). 
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BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS  

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
 

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN 
DEMAK 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada 

era Otonomi Daerah sebagai kelanjutan dari era penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan sebelumnya, hampir semua Daerah 

di Indonesia termasuk Kabupaten Demak dihadapkan pada berbagai 

permasalahan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan.  

Fenomena  terjadinya permasalahan lingkungan baik berupa 

pencemaran dan kerusakan lingkungan maupun problem lingkungan 

sosial, tidak mungkin terjadi dalam waktu sesaat pada  periode 

terakhir  tetapi permasalahan tersebut tentunya sesuai proses 

kejadiannya telah berlangsung lama dari periode waktu ke waktu pada 

berbagai tipe ekosistem. 

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan 

perhatian dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Demak 

selama tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagai berikut : 

1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur. 

2. Kurangnya SDM di DLH yang menangani masalah lingkungan. 

3. Kurangnya kesejahteraan masyarakat mengakibatkan kurang 

pedulinya masyarakat terhadap lingkungan. 

4. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

5. Banyaknya pencemaran dan perusakan lingkungan seiring dengan 

berkembangnya industri di Kabupaten Demak  

6. Adanya keterbatasan data dan informasi SDA dan lingkungan 

7. Proses pengelolaan sampah yang masih open dumping dan over 

capacity 

8. Kurangnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan 

persampahan. 
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Dari permasalahan tersebut dapat dijadikan isu stategis yang 

perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pengelolaan lingkungan 

hidup di Kabupaten Demak selama tahun 2011 sampai dengan 2015 

antara lain : 

1. Pengawasan terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Demak 

lemah. 

2. Masih rendahnya kesadaran kegiatan usaha dalam pemeliharaan 

lingkungan kondisi tersebut dengan meningkatnya kasus 

pelanggaran hukum lingkungan pada tahun 2015 yang mencapai 

20 kasus dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 12 kasus. 

3. Banyak terjadi pencemaran lingkungan air, udara dan tanah yang 

mana pada tahun 2015 mencapai 20 titik pencemaran yang 

teridentifikasi oleh KLH. 

3.2 TELAAH VISI,MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 
KEPALA DAERAH TERPILIH  

Berdasarkan pada  capaian hasil pembangunan 5 (lima) 

tahun ke belakang yang telah dicapai serta permasalahan maupun 

potensi yang kesemuanya perlu dikelola dengan baik melalui 

konsep pembangunan yang jelas dan terarah, untuk itu 

Pemerintah Kabupaten Demak perlu mentapkan visi misi 

pembangunan daerah 2016 -2021. 

Visi misi pembangunan daerah merupakan penjabaran visi 

misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2016 -2021 yang selain 

mengacu pada agenda prioritas nasional juga merupakan 

komitmen Pemerintah Kabupaten Demak di dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. 

VISI 

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, adalah: 

TERWUJUDNYA MASYARAKAT DEMAK YANG AGAMIS LEBIH 

SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU, KOMPETITIF, KONDUSIF, 

BERKEPRIBADIAN DAN DEMOKRATIS 
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Dari visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Masyarakat Demak yang Agamis 

Kondisi masyarakat yang didalamnya tertanam nilai-nilai agama 

yang melekat pada setiap perilaku warga, ditambah dengan 

simbol-simbol keagamaan secara substansial yang melekat pada 

setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

2. Masyarakat Demak yang Sejahtera 

Terpenuhinya dua kriteria  hidup masyarakat : 

 Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat; 

baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. 

 Kedua, terjaga dan terlidunginya agama, harta, jiwa, akal, dan 

kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak 

hanya buah sistem ekonomi semata; melainkan juga buah 

sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial. 

3. Masyarakat Demak yang Mandiri 

Meningkatnya kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan 

kewenangannya, serta menciptakan kondisi masyarakat yang 

memiliki kemampuan mengelola potensi dirinya sendiri (sesuai 

dengan kapasitasnya masing-masing)untuk mengatasi berbagai 

persoalan yang dihadapi. Masyarakat diposisikan sebagai subyek 

bukan obyek, masyarakat turut berperan aktif dalam 

pembangunan serta menjadikan masyarakat itu sendiri sebagai 

agent of change bagi masyarakat lainnya. Kemandirian lebih dititik 

beratkan pada perubahan pola pikir, pemerintah berperan sebagai 

inisiator, fasilitator program pemberdayaan masyarakat, sehingga 

pada saatnya meminimalisir ketergantungan dan harapan 

bantuan pihak lain. 

4. Masyarakat Demak yang Maju 

Masyarakat Demak yang mampu membawa daerahnya berada  di  

depan  dibanding  daerah-daerah  lain  dilihat  dari  aspek 

pendidikan,  kesehatan,  perekonomian,  infrastruktur,  tata  

kelola pemerintahan,  keagamaan  dan  berbagai  sendi  

kehidupan  lainnya dengan  tetap  memperhatikan  aspek-aspek  
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pembangunan berkelanjutan serta mengedepankan potensi dan 

kearifan lokal; 

5. Masyarakat Demak yang Kompetitif 

Fokus pada pengelolaan potensi sumber daya alam, didukung oeh 

kemampuan sumberdaya manusia yang baik, sehingga mampu 

menghasilkan dan mengembangkan potensi daerah yang 

berkualitas serta memiliki daya saing tinggi sekaligus dapat 

memberikan kontribusi dalam pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan rakyat.  

6. Masyarakat Demak yang Kondusif 

Masyarakat Demak yang memiliki Daerah dengan situasi aman, 

nyaman yang mendukung untuk berinvestasi, disertai kualitas 

pelayanan aparatur yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme 

(KKN)agar tercipta pembangunan yang seimbang di berbagai 

sektor; 

7. Masyarakat Demak yang Berkepribadian 

Kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang 

tampak dan dapat dilihat dalam bentuk perilaku. Perilaku 

tersebut secara keseluruhan didasarkan pada nilai-nilai yang 

berlaku ditengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai yang mendasari 

kepribadian tersebut antara lain nilai–nilai agama yang diyakini, 

nilai sosial, moral, etika dan estetika sehingga menjadi karakter 

atau   kepribadian masyarakat.  

8. Masyarakat Demak yang Demokratis 

Mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi 

semua warga masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih mengedepankan pada 

pelayanan yang didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi 

yang berupa persamaan hak dan kewajiban, serta mengdepankan 

kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.  

MISI 

Dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu : 
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1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan  

pemerintah  dan perilaku masyarakat 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih,  efektif,  

efisien, dan akuntabel  

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 

berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 

kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota 

dan desa 

5. Meningkatkan kualitas  Pendidikan dan kesehatan  sesuai 

standar  serta    perlindungan sosial dan penanggulangan 

kemiskinan   

6. Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan masyarakat  

yang kondusif 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, 

meningkatkan keberdayaan perempuan,  perlindungan  anak  

dan  mengendalikan pertumbuhan penduduk 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan  Investasi dan meningkatkan  

kualitas  pelayanan publik.  

9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam 

pengelolaan sumberdaya alam 

 

c.    Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih 

1. Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan 

transparan 

2. Program penguatan pedesaan menuju desa mandiri dan sejahtera 

3. Program peningkatan tata kelola dan sarana prasarana pasar 

traditional 

4. Program Peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, 

kelautan dan peternakan 

5. Program Demak Smart City (Kota Pintar Berbasis IT) 
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6. Program pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa menuju 

desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik 

7. Program percepatan peningkatan infrastruktur yang memadai dan 

berkualitas 

8. Program beasiswa Pascasarjana bagi 500 PNS dan Tenaga 

Kependidikan 

9. Program Pembangunan RSUD baru di Wilayah Demak Bagian 

Selatan 

10. Peningkatan jumlah dan kualitas Dokter serta  tenaga medis 

lainnyadiseluruh Puskesmas 

11. Program Peningkatan kesejahteraan tenaga honorer dan Guru 

Madin 

12. Program pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) di setiap kecamatan 

13. Program pemasangan CCTV di titik strategis dan penerapan IT 

untuk mempecepat pelayanan publik 

14. Peningkatan sarana prasarana pembinaan pemuda dan masyarakat 

untuk mendukung kegiatan pramuka, olahraga, seni dan budaya.   

• Peningkatan pemberdayaan pemuda dan masyarakat 

• Peningkatan peran serta perempuan dalam meningkatkan 

ekonomi keluarga dan kesehatan gizi anak. 

• Peningkatan peran perempuan melalui berbagai kegiatan sosial 

• Peningkatan peran perempuan dalam menciptakan lingkungan 

yang peduli dan sayang terhadap anak. 

 

Sesuai dengan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Demak mendukung misi ke – 9 yaitu 

Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan 

sumberdaya alam. 

 

Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak melaksanakan 

program pembangunan yang mendukung pencapaian Misi  2016 - 2021 

sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
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2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program Peningkatan Disiplin Apaatur 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan  

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

7. Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan 

Hidup 

8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) 

9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH 

10. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 
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FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

VISI : Terwujudnya  Masyarakat Demak Yang  Agamis lebih Sejahtera,  Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan 

Demokratis 

NO MISI DAN 
PROGRAM  

BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI 

TERPILIH 

PERMASALAHAN 
PELAYANAN DINAS 

LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN DEMAK 

FAKTOR 

PENGHAMBAT PENDORONG 

1 MISI : 9 

Mewujudkan 

Kelestarian 

Lingkungan 

Hidup dalam 

Pengelolaan 

Sumberdaya 

Alam 

1. Kurangnya ketersediaan 

sarana dan prasarana 

aparatur 

Kurangnya ketersediaan 

dana/ dana terbatas 

Ketersediaan bantuan dari pemerintah 

pusat dan Provinsi 

2. Kurangnya SDM di DLH 

yang menangani 

masalah lingkungan 

Kurangnya ketersediaan 

dana/ Jumlah PNS sedikit 

  

kurangnya SDM dan tingkat 

profesionalisme di DLH  

Adanya bimtek dan pelatihan yang 

difasilitasi oleh pemerintah 

3. Kurangnya 

kesejahteraan 

masyarakat 

mengakibatkan kurang 

pedulinya masyarakat 

terhadap lingkungan 

kurangnya kesadaran 

masyarakat dan pengusaha 

dalam pengelolaan serta ijin 

LH 

Pemberian sosialisasi kepada masyarakat 

dan pengusaha untuk mengelola limbahnya 

dengan baik 

4. Menurunnya daya 

dukung dan daya 

tampung lingkungan 

hidup 

 

Meningkatnya jumlah industri 

yang mempengaruhi kualitas 

lingkungan akibat dari limbah 

domestik dan limbah industri. 

Pemantauan kualitas lingkungan, dan 

pengawasan terhadap amdal perlu 

ditingkatkan 
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5. Banyak terjadi 

pencemaran dan 

perusakan lingkungan 

Banyak terjadi pencemaran 

lingkungan air dan udara 

Melaksanakan pengawasan secara rutin dan 

menerbitkan aturan (PERDA) untuk 

pengelolaan lingkungan hidup Banyaknya kerusakan 

lingkungan akibat 

penebangan pohon dan 

pengeboran air tanah 

6. Adanya keterbatasan 

data dan informasi SDA 

dan lingkungan 

Terbatasnya  data dan 

informasi lingkungan yang 

disebabkan kurangnya 

koordinasi antar SKPD terkait  

Diperlukan peningkatan koordinasi dengan 

SKPD terkait 

7. Kurangnya kesadaran 

masyarakat/ perusahaan 

dalam pengelolaan 

sampah padat maupun 

cair 

Keterbatasan pengetahuan 

tentang pengelolaan 

persampahan baik padat 

maupun cair 

 Penyediaan sarana dan prasana 

pengelolaan persampahan. 

 Peningkatan peran serta masyarakat 

dalam pengelolaan persampahan dengan 

pendampingan pelatihan pengelolaan 

persampahan. 

 Sosialisasi tentang edukasi pengelolaan 

persampahan 

  8. TPA (Tempat 
Pembuangan Akhir) yang 

masih open dumping dan 
over capacity 
 

Masih kurangnya fasilitas 

sarana dan prasaran di TPA 

candisari membuat kinerja 

pengelolaan di TPA Candisari 

masih belum terlaksana 

dengan maksimal 

 Penambahan dan perbaikan sarana dan 

prasarana di TPA Candisari 

 Pengadaan tanah Tahun 2018 untuk TPA 

di Desa Berahan Kulon Kecamatan 

Wedung ± 8,8 Ha 

 Pengadaan Tanah untuk TPA Tahap II di 

Desa Berahan Kulon Kecamatan Wedung  
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  9. Kurangnya peranserta 
masyarakat dalam 
pengelolaan 

persampahan. 
 

Minimnya pengetahuan 

masyarakat akanpengelolaan 

sampah dilingkungan terkecil 

(rumah tangga) 

 Sosialisasi pengelolaan dan pemilahan 

sampah (sampah organic dan an organic) 

 

 

 

KEKUATAN 

Wilayah yang menjadi tanggung jawab 

lingkungan hidup sangat luas  

 

 

KELEMAHAN 

 Terjadinya pemanasan global. 

 Meningkatnya kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber 

pencemar. 

 Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan 

hidup. 

 Menurunnya potensi sumber daya alam. 

 Rendahnya penerapan 3R dalam pengelolaan sampah. 

 Menurunnya potensi keanekaragaman hayati. 

 Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan. 

 Minimnya keterlibatan masyarakat pengelolaan lingkungan 

PELUANG 

 

o Ketersediaan bantuan dari pemerintah 

pusat dan Povinsi 

o Kepedulian keterlibatan swasta dalam 

ANCAMAN 

 

Kondisi lingkungan yang semakin memburuk, ditandai dengan 

semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan 

manusia  
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penanganan masalah lingkungan hidup 

melalui dana Corporate Social 

Responsibillity (CSR). 
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3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  

Visi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019 adalah “ Terwujudnya 

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong”. Dengan Misi (1) Mewujudkan keamanan nasional yang 

mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi 

dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan 

masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara 

hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati 

diri sebagai Negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia 

Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang 

berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang 

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) 

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Lingkungan 

Hidup merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015 -2019 yaitu 

memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan 

untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang 

aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam 

untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. 

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk 

meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan 

masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. 

Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, 

yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya 

hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan indikator kinerja 

peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen 

pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu 



 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 68 

maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport; dan, 

(3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta 

keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat 

keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan 

agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan 

dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan 

kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan 

konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain). 

Sasaran Strategis ini selanjutnya juga dianggap sebagai Indikator 

Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup. Outcome/Hasil Keluaran 

Kementerian Lingkungan Hidup, yakni perbaikan kualitas lingkungan hidup 

melalui penurunan beban pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan 

lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya 

alam dan lingkungan hidup. 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2016–2021 juga 

melaksanakan program-program yang mendukung memastikan kondisi 

lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan 

manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara 

paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan 

sumbangan bagi perekonomian nasional yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu : 

1). Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan  

2). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

Hidup; 

3). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Sumberdaya Alam;  

4). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan Hidup; 

5). Program peningkatan pengendalian polusi. 
 

Program Kementerian Lingkungan Hidup yang dapat diakses oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2016–2021 dalam 
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mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Kabuaten Demak, yaitu 

Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan 

sumberdaya alam. 
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TELAAHAN RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROPINSI JAWA 
TENGAH 

Visi pembangunan Jawa Tengah periode 2013 – 2018 adalah ”Jawa 

Tengah Yang Sejahtera Dan Berdikari” yang didukung dengan Misi 

”Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan Jawa 

Tengah Yang Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan” diharapkan 

pembangunan infrstuktur di Jawa Tengah menerapkan konsep ramah 

lingkungan sehingga akhirnya tercipta suatu pembangunan yang 

berwawasan lingkunganVisi Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa 

Tengah tahun 2013-2018 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan, yaitu : ”Menjadi Lembaga yang tanggap dan mampu 

mewujudkan lingkungan hidup yang lestari bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat”. 

Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Lingkungan Hidup Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2013-2018 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-

upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan 

dengan penetapan Misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2013-2018, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Jawa 

Tengah Tahun 2013-2018 yang terkait atau sejalan dan perlu 

diaktualisasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, yaitu 

: Misi Ke-7 : “Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mempercepat 

Pembangunan Jawa Tengah Yang Berkelanjutan dan Ramah 

Lingkungan” 

Untuk itu, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah 

menetapkan Misi  2013-2018 sebagai berikut : 

1. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan mitigasi dan adaptasi bencana, kelestarian ekosistem 

serta pengawasan dan penaatan hukum bidang lingkungan;  
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2. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan, aparatur yang 

profesional, peraturan perundangan, sistem informasi dan 

pelayanan di bidang lingkungan hidup;  

3. Meningkatkan  kemitraan bersama masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainnya, ketrampilan dan kemandirian dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 

memperhatikan kearifan lokal 

Hal ini juga sesuai dengan program – program yang ada pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yaitu : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program peningkatan disiplin aparatur 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan  

6. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan  

7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 
Hidup; 

8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Sumberdaya Alam;  

9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan Hidup; 

10. Program peningkatan pengendalian polusi 

 

3.4 TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 

3.4.1 TELAAHAN RTRW 

Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW. Semakin tinggi tingkat  

kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan RTRW yang telah 

ditetapkan semakin baik pengelolaan lingkungan hidupnya. 
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2016 – 2021 

masih mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Demak 2011 – 2031 merupakan rencana yang berisi tentang arahan, 

strategi dan kebijaksanaan umum pengendalian serta pengaturan 

tata ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Demak yang 

disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam  

rangka pengendalian program-program Pembangunan Daerah dalam 

jangka panjang. Rencana tersebut berupa rumusan kebijaksanaan 

pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang wilayah 

daerah, rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan 

masyarakat di daerah, rencana perincian tata ruang daerah serta 

pelaksanaan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi 

pembangunan. 

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak adalah 

merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan 

pembangunan, oleh sebab itu secara hukum harus dan wajib ditaati 

oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011 – 2031 yang 

mempunyai   untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten berbasis 

sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor 

perdagangan dan jasa, industri, usaha mikro kecil menengah, dan 

pariwisata 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Demak Tahun 2011-2031. Rencana Tata ruang yang sesuai dengan 

tupoksi Dinas Lingkungan Hidup adalah : 

1. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Demak yaitu dengan dibuatnya 

TPA di Kalikondang dan Candisari 

2. Rencana pengembangan energi listrik sebagaimana dimaksud 

dalam paragraf 2 pasal 17 huruf b dilakukan melalui 

pengembangan sumber energi listrik alternatif yang bersunber dari 



 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 73 

matahari, air, angin dan sumber lainnya yang ramah lingkungan 

(paragraf 2 pasal 19). 

3. Sesuai dengan perda tersebut renstra KLH menitik beratkan pada 

pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan 

pembuatan papan informasi yang berbasis solar cell (tenaga 

surya). Hal ini tertuang dalam program Program Peningkatan 

Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup. 

4. Pengembangan embung dengan fungsi menampun air dan 

mengendalikan banjir sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4 

pasal 25 huruf d. 

5. Hal ini sesuai dengan renstra KLH dengan konsep pelestarian 

sumber daya air melalui : pelestarian sumber mata air dan 

konservasi daerah resapan air, pengawasan dan penertiban 

sumber air dan yang berasal dari sumber air tanah dalam, 

pembangunan embung (penampungan air hujan [PAH]) dengan 

program Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 

Alam (SDA). 

6. Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi Tempat 

Pemprosesan Akhir dikembangkan pengelolaan sampah 3R dan 

pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu. Rencana 

pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 huruf c berupa peningkata partisipasi setiap rumah 

tangga untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya  

sebagaimana dimaksud dalam paragraf 5 pasal 28 angka 3 dan 6. 

7. Dilakukan dengan upaya peyediaan tempat sampah organik 

anorganik dikawasan perkotaan, studi kelayakan manajemen 

pengolahan sampah terpadu, usaha reduksi melalui pengomposan 

daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, 

tertuang dalam program Program Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Persampahan 

8. Pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan 

rumah tangga pedesaan. Pengembangan instalasi pengolahan 
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limbah kotoran hewan dan rumah tangga pedesaan. Sebagaimana 

dimaksud dalam paragraf 5 pasal 30 huruf c dan pasal 33 huruf a, 

b, c 

9. Hal ini dilakukan dengan pembangunan biogas TPA dan biogas 

ternak didaerah penghasil ternak, tertuang dalam program 

Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan 

Hidup. 

Sedangkan sesuai dengan pola ruang untuk Dinas Lingkungan 

Hidup dapat dilihat pada kawasan lindung paragraf 5 pasal 53 angka 

1, 2, 3 yaitu kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 37 huruf e meliputi ruang terbuka hijau perkotaan dan 

kawasan plasma nuftah. Sesuai dengan hal tersebut maka 

pembuatan taman hijau, pembuatan turus jalan (penghijauan turus 

jalan) dan penanaman mangrove sesuai dengan misi Mewujudkan 

kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam. 

 

3.4.2 TELAAHAN KLHS 

Jika ditinjau dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

maka dapat dilihat. Dari semua program yang ada di Dinas 

Lingkungan Hidup kabupaten Demak ada satu program yang masuk 

dalam  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu program 

pengembangan kinerja pengolahan persampahan. Dari program 

tersebut dapat ditanggulangi dengan kegiatan Penyediaan prasarana 

dan sarana pengelolaan persampahan, Penyusunan kebijakan 

kerjasama pengelolaan pesampahan, Peningkatan operasi dan 

pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, Peningkatan 

Peran serta masyarakat dlm pengelolaan Persampahan, Monitoring, 

evaluasi dan pelaporan. 
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3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas 

Lingkungan Hidup adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan 

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan 

di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu 

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak 

dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan 

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.  

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi 

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa 

kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun 

mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta 

memperhatikan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan 

penghambat, serta  hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan 

pembangunan Jawa Tengah jangka menengah, maka dapat 

ditetapkan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 

yaitu : 

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur. 

2. Belum optimalnya kapasitas SDM KLH 

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 

sampah. 

4. Masih tingginya tingkat pencemaran air, udara dan tanah 

5. Belum optimalnya  penyediaan data dan informasi lingkungan 

hidup 
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IDENTIFIKASI ISU - ISU STRATEGIS (LINGKUNGAN EKSTERNAL) 

 

NO ISU STRATEGIS 

DINAMIKA 

INTERNASONAL 

DINAMIKA 

NASIONAL 

DINAMIKA REGIONAL / 

LOKAL 

LAIN - 

LAIN 

1 Pemanasan global 1. 

Pencemaran 
air 

Masih rendahnya kesadaran 

masyarakat dalam pengelolaan 
sampah. 

- 

 a. Peningatan 
konsentrasi Gas 
rumah Kaca 

2. Polusi 
udara 

Belum optimalnya 
penanganan kerusakan 
lingkungan 

- 

 b. Perubahan 
iklim dan 

peningkatan air 
laut 

3. 
Pencemaran 

tanah 

Belum optimalnya  penyediaan 
data dan informasi lingkungan 

hidup 

- 

 c. Iklim abnormal 4. Efek rumah 
kaca 

 - 

 d. Efek terhadap 

kesehatan 

5. 

Penggundulan 
hutan 

- - 

 e. Efek terhadap 
ekologi 

6. Perubahan 
iklim 

- - 

2 Kerusakan 
lapisan ozon 

- - - 

 
Masalah lingkungan dapat berakibat pada rusaknya lingkungan 

alam yang berharga seperti hutan, sungai, pantai dan lain-lain, selain dapat 

merusak keragaman hayati yang sangat penting untuk manusia. Karena itu 

perlu upaya yang terkoordinasi secara internasional untuk menghadapi 

masalah ini.   

 

A. DINAMIKA INTERNASIONAL 

1.      Pemanasan Global 

Saat ini masalah lingkungan yang paling menarik perhatian adalah 

pemanasan global. Bumi menerima energi yang dipancarkan oleh 

matahari dan menjadi hangat, dan menjadi dingin karena melepaskan 

energi ke ruang angkasa. Apabila energi berada dalam keseimbangan 

maka suhu bumi juga akan tetap dan stabil. Tetapi jika konsentrasi gas 

di udara (gas rumah kaca) yang berfungsi mencegah lepasnya energi ke 

ruang angkasa meningkat, maka terjadilah ketidakseimbangan dan suhu 
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permukaan bumi akan meningkat. Peningkatan suhu ini menyebabkan 

perubahan iklim dan meningkatnya permukaan air laut. Perubahan 

tersebut memberikan efek yang besar pada dasar eksistensi manusia 

seperti misalnya ekologi. Inilah yang disebut masalah pemanasan global. 

IPCC dengan WMO sebagai forum diskusi tingkat pemerintah mengenai 

masalah pemanasan global bersama United Nations Environmental 

Programs (UNEP) melaporkan bahwa 64% di antara gas rumah kaca 

adalah CO2. Oleh karena sekitar 80% jumlah CO2 yang dihasilkan 

berasal dari konsumsi bahan bakar fosil, maka pengurangan CO2 

menjadi topik yang penting. Sudah terlihat bahwa pemanasan global 

berakibat pada meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca meningkatnya 

suhu rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut. IPCC dalam 

laporan keduanya berdasarkan data pada tahun 1995, mengakui bahwa 

pemanasan global telah terjadi akibat dari efek artifisial karena 

meningkatnya emisi gas rumah kaca sejak terjadinya revolusi industri.  

 

a.   Peningkatan Konsentrasi Gas Rumah Kaca 

Konsentrasi gas rumah kaca di udara konstan pada masa 

sebelum revolusi industri di pertengahan tahun 1700-an, kemudian 

meningkat sesudah revolusi industri, dan meningkat sangat pesat 

pada akhir-akhir ini. Menurut IPCC, konsentrasi CO2 pada masa 

sebelum revolusi industri sebesar 280 ppmv menjadi 358 ppmv 

pada tahun 1994 (ppmv = satu per sejuta bagian, perbandingan 

volume). Penyebabnya adalah sebagian besar sebagai akibat dari 

aktivitas manusia yang sebagian besar adalah karena pemanfaatan 

bahan bakar fosil, perubahan pola penggunaan tanah dan 

pertanian. 

 

b.   Perubahan Iklim dan Peningkatan Permukaan Air Laut 

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akan meningkatkan 

suhu rata-rata bumi, dan peningkatan suhu udara membuat 

permukaan air laut meningkat melalui pemuaian air laut, pelelehan 

es di kutub atau di gunung tinggi. Sejak memasuki abad ini, dari 
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data diketahui jumlah gunung es semakin berkurang, dan terlihat 

adanya perubahan yang dapat menjadi masalah serius seperti 

gejala suhu tinggi ekstrim, meningkatnya kemungkinan banjir dan 

kekeringan. Menurut IPCC, suhu bumi rata-rata meningkat 0,3 – 

0,6 oC sejak akhir abad 19 dan permukaan air laut meningkat 10 – 

25 cm selama 100 tahun terakhir. Diperkirakan pada tahun 2100 

suhu udara rata-rata seluruh bumi meningkat 2 oC dibanding 

tahun 1990, permukaan air laut akan naik 50 cm, dan sesudah 

tahun itupun suhu akan terus meningkat. Selain itu, walaupun 

misalnya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dapat 

dihentikan sampai akhir abad 21, diperkirakan bahwa peningkatan 

suhu dan meningginya air laut akan terus berlanjut. 

Peningkatan permukaan air laut dan iklim yang menjadi 

ekstrim menimbulkan kekhawatiran meningkatnya banjir dan 

gelombang pasang di daerah pantai/ Rab. Misalnya permukaan air 

laut meningkat 50 cm, jika tidak dilakukan tindakan pencegahan 

maka populasi dunia yang rentan terhadap gelombang pasang 

diperkirakan akan meningkat dari jumlah saat ini 46 juta orang 

menjadi 92 juta orang. 

 

c.    Iklim Abnormal 

Akibat peningkatan suhu rata-rata bumi, tempat turun hujan 

menjadi berubah, diperkirakan curah hujan dan kekeringan 

menjadi ekstrim, dan kemungkinan terjadinya badai meningkat. 

Akhir-akhir ini, iklim abnormal berupa suhu tinggi yang tidak 

biasa, banjir, kekeringan, dan lain-lain, terlihat di setiap tempat di 

dunia, dan manusia didorong untuk memiliki perhatian terhadap 

hubungan antara meningkatnya bencana alam dan pemanasan 

global. 

 

d.   Efek Terhadap Kesehatan 

Akibat meningkatnya suhu rata-rata bumi, penderita penyakit 

menular seperti malaria, demam kuning, difteri dan lain-lain akan 
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meningkat. Menurut IPCC, diperkirakan dengan meningkatnya 

suhu 3,5 oC saja ada peningkatan penderita malaria sekitar 5 – 8 

juta orang per tahun. 

 

e.   Efek Terhadap Ekologi 

Menurut IPCC, apabila iklim abnormal dan peningkatan 

kerusakan tidak dipikirkan, dengan anggapan pasokan bahan 

pangan di seluruh dunia ada dalam keadaan seimbang, akan 

terjadi perbedaan pasokan yang sangat besar antara satu tempat 

dengan tempat lain karena ada wilayah yang mengalami 

peningkatan produksi dan ada wilayah yang mengalami penurunan 

produksi. Di daerah tropis dan sub-tropis, di satu sisi ada 

peningkatan populasi, jumlah produksi bahan pangan berkurang, 

ada bahaya meningkatnya kelaparan dan pengungsian di wilayah 

miskin yang mencakup wilayah kering dan setengah kering. 

 

2.      Kerusakan Lapisan Ozon 

Apabila freon yang merupakan bahan kimia artifisial terlepas ke 

udara dan mencapai stratosfir (ruang 10 – 50 km di atas tanah), 

maka ia akan menjadi penyebab rusaknya lapisan ozon di 

stratosfir, dan hal ini menjadi masalah di tahun-tahun terakhir ini. 

Karena lapisan ozon berfungsi sebagai penyerap sebagian besar 

sinar ultra violet yang berbahaya bagi manusia, maka apabila 

lapisan ozon rusak jumlah sinar ultra violet yang mencapai bumi 

akan meningkat dan ini akan memberikan efek buruk kepada 

kesehatan manusia dan ekologi. Meningkatnya jumlah sinar ultra 

violet yang mencapai bumi menimbulkan kekhawatiran terhadap 

efek buruk pada kesehatan manusia seperti kanker kulit, katarak, 

menurunnya kekebalan dan efek buruk terhadap tumbuhan darat 

dan ekologi air. Akhir-akhir ini mulai terlihat gejala yang disebut 

lubang ozon, yaitu menipisnya lapisan ozon di stratosfir di atas 

kutub selatan dan pada tahun 1998 lubang ozon yang terjadi 

adalah yang terbesar dibanding masa-masa sebelumnya. 
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Kecenderungan berkurangnya lapisan ozon terjadi hampir di 

seluruh dunia kecuali wilayah tropis. 

 

3.     Hujan Asam 

Hujan asam adalah air hujan, embun dan salju yang memiliki 

tingkat keasaman tinggi (pH rendah) akibat terlarutnya asam sulfat 

dan asam nitrat. Ini disebabkan terutama karena emisi SOx dan NOx 

dari pembakaran bahan bakar fosil ke udara. Akibat hujan asam ini 

air di atas bumi seperti air danau dan air sungai menjadi asam, dan 

ini akan memberikan pengaruh kepada pengembangan dan 

pemanfaatan sumberdaya alam, memberikan pengaruh kepada 

berbagai jenis ikan, memberikan pengaruh kepada hutan karena 

tanah menjadi asam, juga secara langsung menempel pada bangunan 

kayu atau warisan budaya yang menyebabkan rusaknya bangunan 

tersebut. Jadi, rentang pengaruhnya luas. Hujan asam bisa mencapai 

wilayah 500 – 1000 km dari sumber lepasan materi penyebab hujan 

asam, dan karena itu salah satu karakteristiknya adalah bahwa gejala 

ini melingkupi wilayah yang luas, melampaui batas-batas negara. 

Di Amerika dan Eropa di mana hujan asam sudah lebih dahulu 

menjadi masalah, terdapat laporan mengenai air danau yang menjadi 

asam, berkurangnya luas hutan, matinya ikan-ikan, dan lain-lain 

akibat hujan asam. Laporan mengenai hal ini juga terdapat di Jepang. 

Hujan asam yang sebelumnya menjadi masalah di negara-negara 

maju, kini juga semakin menjadi masalah besar di negara-negara 

berkembang akibat industrialisasi. 

Oksidan fotokimia (Photochemistry Oxidant) 

Oksidan fotokimia adalah polutan primer berupa NOx dan 

hidrokarbon (HC) yang dilepaskan dari pabrik dan kendaraan 

bermotor. Setelah menerima sinar matahari akan mengalami reaksi 

fotokimia berubah menjadi materi sekunder berupa ozon, dan ini 

menjadi penyebab terjadinya kabut fotokimia (photochemistry smog). 

Oksidan fotokimia memiliki sifat pengasaman yang tinggi, dalam 

konsentrasi tinggi memberikan rangsangan pada mata atau 
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tenggorokan, memberikan pengaruh kepada organ pernafasan, dan 

juga kepada produk pertanian. 

Penyebab dan dampak lingkungannya: 

1. Pemanasan Global : Pemanasan Global / Global Warming pada 

dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperature global 

dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang 

disebabkan oleh meningkatnya emesi gas karbondioksida, metana, 

dinitrooksida, dan CFC sehingga energy matahari tertangkap 

dalam atmosfer bumi. Dampak bagi lingkungan biogeofisik : 

pelelehan es di kutub, kenaikan mutu air laut, perluasan gurun 

pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya 

flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit. Dampak bagi 

aktiitas sosial ekonomi masyarakat: gangguan pada pesisir dan 

kota pantai, gangguang terhadap prasarana fungsi jalan, 

pelabuhan dan bandara. Gangguan terhadap pemukiman 

penduduk, ganggungan produktifitas pertanian. Peningkatan 

resiko kanker dan wabah penyakit. 

 

2. Penipisan Lapisan Ozon : dalam lapisan statosfer pengaruh radiasi 

ultraviolet, CFC terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan 

mempercepat penguraia ozon menjadi gas oksigen yang 

mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain yang 

mengandung brom seperti metal bromide dan halon juga ikut 

memeperbesar penguraian ozon. Dampak bagi makhluk hidup: 

lebih banyak kasus kanker kulit melanoma yang bisa 

menyebabkan kematian, meningkatkan kasus katarak pada mata 

dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia (imun), 

penurunan produksi tanaman jagung, kenaikan suhu udara dan 

kematian pada hewan liar, dll. 

 

3. Hujan Asam : Proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya 

zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi 

air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Dampaknya : proses 
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korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernafasan, 

menyebabkan pengasaman pada tanah. 

 

4. Pertumbuhan populasi : pertambahan penduduk dunia yang 

mengikuti pertumbuhan secara ekponsial merupakan 

permasalahan lingkungan. Dampaknya: terjadinya pertumbuhan 

penduduk akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber 

daya alam dan ruang. 

 

5. Desertifikasi : merupakan penggurunan, menurunkan 

kempampuan daratan. Pada proses desertifikasi terjadi proses 

pengurangan produktifitas yang secara bertahap dan penipisan 

lahan bagian atas karena aktivitas manusia dan iklim yang 

bervariasi seperti kekeringan dan banjir. Dampak : awalnya 

berdampak local namun sekarang isu lingkungan sudah 

berdampak global dan menyebabkan semakin meningkatnya lahan 

kritis di muka bumi sehingga penangkap CO2 menjadi semakin 

berkurang. 

 

6. Penurunan keaneragaman hayati : adalah keaneragaman jenis 

spesies makhluk hidup. Tidak hanya mewakili jumlah atau sepsis 

di suatu wilayah, meliputi keunikan spesies, gen serta ekosistem 

yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 

Dampaknya: karena keaneragaman hayati ini memeliki potensi 

yang besar bagi manusia baik dalam kesehatan, pangan maupun 

ekonomi 

 
7. Pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun): bahan 

yang diindentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari 

karasteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifai reaktif, 

beracun, penyabab infeksi, bersifat korosif. Dampak : dulunya 

hanya bersifat lokal namun sekarang antar negara pun melakukan 

proses pertukaran dan limbanya di buang di laut lepas. Dan jika 
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itu semua terjadi maka limbah bahan berbahaya dan beracun 

dapat bersifat akut sampai kematian makhluk hidup. 

 

B.      DINAMIKA NASIONAL 

 

Isu lingkungan nasional yaitu permasalahan lingkungan dan dampak 

yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan 

dampak  dalam skala nasional. Beberapa  isu lingkungan nasional yang 

sering dibicarakan antara lain adalah mengenai pencemaran lingkungan 

baik di tanah, udara maupun di air, efek rumah kaca,Penggundulan hutan 

dan Sampah. 

Dampak dari kemajuan industri dan teknologi dapat dirasakan 

langsung maupun tidak langung. Dirasakan langsung apabila kegiatan 

industri dan teknologi tersebut dapat dirasakan langsung oleh manusia. 

Dampak langsung yang bersifat positif contohnya kegiatan industri dapat 

berjalan cepat dan mudah sebab dilakukan dengan teknologi canggih, 

contoh lain alat komunikasi dan transportasi di masa kini sudah cepat dan 

mudah sebab kemajuan dari teknologi. Dampak langsung yang bersifat 

positif memang diharapkan oleh manusia, tetapi dampak langsung ini juga 

memiliki sifat yang negatif. Dampak langsung yang negatif di hindari atau 

dikurangi, sebab dapat merugikan kualitas hidup manusia.  

5. Pencemaran Air  

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan 

memiliki karakteristik yang berbeda- beda. Meningkatnya kandungan 

nutrient dapat mengarah pada eutrofikasi.  Sampah organik seperti 

air comberan dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen 

pada air yang menerimanya yang mengarah pada kurangnya oksigen 

yang dapat berdampak buruk bagi semua ekosistem. Industry 

membuang berbagai macam polutan kedalam air dan menimbulkan 

efek kurangnya oksigen dalam perairan tersebut. Sumber pencemaran 

dari air :hujan asam, industri rumahan, pabrik. 
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2. Polusi Udara 

Rusaknya komponen dan susunan udara dapat mengganggu 

aktivitas manusia. Sumber pencemaran udara adalah: transportrasi, 

pembakaran bahan bakar, proses industri pabrik. 

Dampaknya pencemaran udara adalah: menipisnya ozon,pemanasan 

global, penyakit pernapasan. 

 

3. Pencemaran Tanah 

Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair 

atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan 

pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan 

sub-permukaan; kecelakaan kendaraaan pengangkut minyak, zat 

kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta 

limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak 

memenuhi syarat (illegal dumping). Ketika suatu zat 

berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia 

dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. 

Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai 

zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat 

berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat 

mencemari air tanah dan udara di atasnya. 

 

4. Efek Rumah Kaca 

Pengaruh rumah kaca terbentuk dari interaksi antara atmosfer 

yang jumlahnya meningkat dengan radiasi solar. Meskipun sinar 

matahari terdiri atas bermacam-macam panjang gelombang, 

kebanyakan radiasi yang mencapai permukaan bumi terletak pada 

kisaran sinar tampak. Hal ini disebabkan ozon yang terdapat secara 

normal di atmosfer bagian atas, menyaring sebagian besar sinar 

ultraviolet. Uap air atmosfer dan gas metana dari pembusukan – 

mengabsorpsikan sebagian besar inframerah yang dapat dirasakan 

pada kulit kita sebagai panas. Kira-kira sepertiga dari sinar yang 

mencapai permukaan bumi akan direfleksikan kembali ke atmosfer. 
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Dampaknya terhadap lingkungan adalah: Meningkatnya suhu 

permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang 

sangat ekstrem di bumi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya 

hutan dan ekosistem lainnya, sehingga mengurangi kemampuannya 

untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Efek rumah kaca juga 

akan mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut 

mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang 

mengakibatkan negara Kepulauan akan mendapatkan pengaruh yang 

sangat besar. 

 

5. Penggundulan Hutan 

Indonesia merupakan paru-paru dunia, di Indonesia terdapat 

beberapa hutan yang menghasilkan oksigen dalam jumlah besar. 

Meskipun julukan itu desematkan ke Indonesia namun tidak 

membuat masyarakat Indonesia untuk menjaga kelestarian hutan. 

 

6. Perubahan Iklim 

 Beberapa daerah tertentu di Indonesia sangat rentan terhadap 

beragam bahaya perubahan iklim. Meskipun temperatur udara di 

Indonesia kemungkinanakan mengalami sedikit kenaikan, perubahan 

iklim akan mengakibatlkan curah hujan yang lebih besar dan 

kenaikan permukaan laut. 

 

C.    DINAMIKA REGIONAL / LOKAL 

Kabupaten Demak yang menuju kearah kota industri menyebabkan 

keerusakan lingkungan sudah menjadi pemandangan biasa dimana-mana. 

Berikut beberapa isu lingkungan lokal : 

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.  

Hal ini berkaitan dengan masih kentalnya budaya masyarakat untuk 

membuang sampah sembarangan seperti disungai, dipinggir jabatan. 

Sehingga perlu adanya penanganan khusus dalam hal pengelolaan 

sampah.  

2. Masih tingginya tingkat pencemaran air, udara dan tanah 
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Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau 

bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; 

limbah detergen dari rumah tangga ; masuknya air permukaan tanah 

tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraaan 

pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat 

penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke 

tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping). Ketika suatu 

zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia 

dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. 

Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai 

zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat 

berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat 

mencemari air tanah dan udara di atasnya. Rusaknya komponen dan 

susunan udara dapat mengganggu aktivitas manusia. Sumber 

pencemaran udara adalah: transportrasi, pembakaran bahan bakar, 

proses industri pabrik. 

Dampaknya pencemaran udara adalah: menipisnya ozon,pemanasan 

global, penyakit pernapasan. 

3. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi lingkungan hidup 

Kurangnya data infomasi lingkungan dan kurang kepedulian 

masyaraka terhadap pengeloaan lingkungan menyebabkan 

lingkungan yang makin rusak. 

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau/ RTH 

publik di perkotaan. 

Pengaruh rumah kaca terbentuk dari interaksi antara atmosfer yang 

jumlahnya meningkat dengan radiasi solar. Meskipun sinar matahari 

terdiri atas bermacam-macam panjang gelombang, kebanyakan 

radiasi yang mencapai permukaan bumi terletak pada kisaran sinar 

tampak. Hal ini disebabkan ozon yang terdapat secara normal di 

atmosfer bagian atas, menyaring sebagian besar sinar ultraviolet. Uap 

air atmosfer dan gas metana dari pembusukan – mengabsorpsikan 

sebagian besar inframerah yang dapat dirasakan pada kulit kita 

sebagai panas. Kira-kira sepertiga dari sinar yang mencapai 
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permukaan bumi akan direfleksikan kembali ke atmosfer. Dampaknya 

terhadap lingkungan adalah: Meningkatnya suhu permukaan bumi 

akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrem di 

bumi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan 

ekosistem lainnya, sehingga mengurangi kemampuannya untuk 

menyerap karbon dioksida di atmosfer. Efek rumah kaca juga akan 

mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut 

mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang 

mengakibatkan negara Kepulauan akan mendapatkan pengaruh yang 

sangat besar. Hal tersebut dapat diatasi salah satunya dengan banyak 

memberikan Ruang Terbuka Hijau yaitu dengan adanya taman – 

taman dan juga tanaman turus jalan. Dengan banyak tanaman ( 

Ruang Terbuka Hijau) dapat meningkat kan jumlah oksigen (O2). 
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 
 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sebagai salah satu 

perangkat daerah Kabupaten Demak memiliki kewajiban untuk turut serta 

dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Demak 2016-2021, 

sebagaimana yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD 

Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, yaitu “TERWUJUDNYA 

MASYARAKAT DEMAK YANG AGAMIS LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI, 

MAJU, KOMPETITIF, KONDUSIF, BERKEPRIBADIAN DAN 

DEMOKRATIS”.  

Guna mewujudkan harapan/keinginan Rakyat Kabupaten Demak 

menjadi sejahtera tentunya diperlukan kerja keras dari seluruh komponen, 

baik dari pihak pemerintah daerah maupun dari seluruh lapisan 

masyarakat yang ada di Kabupaten Demak untuk dapat mendayagunakan 

dan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya alam yang dimiliki 

dengan tetap mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan 

ramah lingkungan. 

  Sesuai dengan misi ke – 9 Bupati dan Wakil Bupati Demak  

Misi Ke-

9 

: “Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam 

berwawasan lingkungan” 

Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak melaksanakan 

program pembangunan yang mendukung pencapaian Misi  2016 - 2021 

sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program peningkatan disiplin aparatur 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

5. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan  

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Sumberdaya Alam 
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8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan Hidup 

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN 
HIDUP 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, yaitu sesuatu (apa) yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. 

Sedangkan Sasaran merupakan 2 penjabaran dari Tujuan Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, yaitu hasil yang akan dicapai secara 

nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat 

dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun 

rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Demak Tahun  2016 – 2021 atas setiap misi yang 

ditetapkan sebagai langkah pemfokusan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan, meliputi : 
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Tabel 4.1 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sarsaran ditinjau dari Misi Mengoptimalkan pengelolaan 
Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan 

Kabupaten Demak Tahun 2016 -2021 
 

No Tujuan Sasaran 
Indikator Tujuan/ 

Sasaran 

Target Kinerja/ Tujuan / Sasaran pada tahun ke 

1 2 3 4 5 

1 Mencegah 

penurunan 

kualitas 

lingkungan 

hidup, udara, 

tanah dan 

badan air 

yang 

diakibatkan 

oleh aktivitas 

pembangunan 

dan kegiatan 

industri. 

 

Meningkat
nya   
perbaikan 

kualitas 
lingkungan 

 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

     

- Penghargaan 
kota terbersih 

(Adipura) 
 

ADIPURA ADIPURA ADIPURA ADIPURA ADIPURA 

- Luasan 

tutupan lahan 
oleh vegetasi 
untuk menjaga 

iklim mikro 
 

5,011 5,011 5,011 5,011 5,011 

- Indeks Kualitas 
Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

 

47,91 
indeks 

47,95 48,00 48,05 48,10 
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BAB V  

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Arah Kebijakan 

dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran, dan Strategi dari setiap Misi 

yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah 

pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut : 

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 
 

 

Visi : Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis Lebih 

Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, 
Berkepribadian Dan Demokratis 
 

Misi ke 9 : Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup dalam 
Pengelolaan Sumber daya Alam 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Mencegah 

penurunan 

kualitas 

lingkungan 

hidup, 

udara, tanah 

dan badan 

air yang 

diakibatkan 

oleh aktivitas 

pembanguna

n dan 

kegiatan 

industri. 

 

Meningkatnya   
perbaikan 

kualitas 
lingkungan 

 

Meningkatkan kualitas 
lingkungan melalui 

pengawasan intensif pada 
perusahaan yang 

memberikan potensi 
terjadinya pencemaran, 
monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan dokumen 
AMDAL, UL/ UPL, SPPL 
pada perusahaan , 

pengelolaan 3R, 
rehabilitasi 

keanekaragaman hayati, 
penanganan lahan kritis 
dengan penanaman 

kembali, peningkatan 
kesadaran masyarakat 

dan peningkatan 
kebersihan kabupaten. 

Peningkatan 
kualitas sumber 

daya lingkungan 
difokuskan pada 

pencegahan 
terjadinya 
pencemaran, 

penanaman 
mangrove di 
wilayah pesisir 

dan kebersihan 
kota perbaikan 

kualitas 
lingkungan 
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BAB VI 
RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

 
8.1 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 - 2021 

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai wujud 

pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Urusan 

wajib lingkungan hidup dengan program-program prioritas: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Fokus kegiatannya untuk terpenuhinya kebutuhan 

administasi perkantoran,  meliputi : 

a) Penyediaan jasa surat menyurat 

b) Penyediaan jasa kumunikasi, sumber daya air dan listrik 

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan 

d) Penyediaan alat tulis kantor 

e) Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 

f) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 

kantor 

g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – 

undangan 

i) Penyediaan makanan dan minuman 

j) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

k) Penyediaan jasa pegawai non PNS 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Fokus kegiatannya untuk  terpenuhinya sarana dan 

prasarana aparatur,  meliputi : 

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

b) Pengadaan Perlengkapan Bangunan Kantor 
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c) Pengadaan peralatan gedung kantor 

d) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 

e) Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ oprasional 

f) Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor 

g) Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair 

3. Program peningkatan disiplin aparatur 

Fokus kegiatannya untuk  terpenuhinya Sumber Daya 

Manusia aparatur yang meningkat kedisplinannya,  meliputi : 

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

b) Pengadaan Perlengkapan Bangunan Kantor 

c) Pengadaan peralatan gedung kantor 

d) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 

e) Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ oprasional 

f) Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor 

g) Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Fokus kegiatannya untuk terpenuhinya Sumber Daya 

Manusia Lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya,  yaitu: 

- Pendidikan dan Pelatihan Formal 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan  

Fokus kegiatannya untuk terpenuhinya laporan yang 

dibutuhkan sebagai pendukung kinerja pelayanan yang meningkat 

kapasitasnya,  yaitu : 

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja  

6. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan 

Fokus kegiatannya untuk  mengurangi tingkat pencemaran 

dan kerusakan lingkungan hidup dan memberikan tambahan 

penghasilan kepada masyarakat,  meliputi : 

a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 
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b) Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan pesampahan 

c) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana 

persampahan 

d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

persampahan; 

e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

 

7. Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan 

Hidup 

Fokus kegiatannya untuk Terjaganya ekosistem kegiatan 

usaha yang ramah lingkungan,  meliputi : 

a) Koordinasi Penilaian Kota sehat/Adipura; 

b) Pemantauan Kualitas Lingkungan ; 

c) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 

d) Pengelolaan B3 dan Limbah B3 

e) Pengkajian dampak lingkungan 

f) Peningkatan peringkat Kinerja Perusahaan (proper) 

g) Koordinasi pengelolaan prokasih,/superkasih; 

h) Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 

i) Koordinasi penyusunan AMDAL 

j) Pengembangan produksi ramah lingkungan; 

k) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian 

lingkungan hidup 

l) Koordinasi penyusunan AMDAL  

m) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 
 

Fokus kegiatannya untuk mewujudkan pelestarian dan 

pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan 

berkelanjut, dan sinkronisasi program penanganan lingkungan, 

meliputi : 
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a) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan 

Sumber-Sumber Air; 

b) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; 

c) Koordinasi pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam; 

d) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem; 

 
9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Fokus kegiatannya untuk meningkatkan penyediaan dan 

penyebarluaskan informasi lingkungan bagi masyarakat, meliputi 

: 

a) Kegiatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di 

bidang lingkungan; 

b) Pengembangan data dan informasi lingkungan; 

c) Kegiatan Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan 

daerah. 

10. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 

Fokus kegiatannya untuk terpenuhinya Standar IKLH 

(Indek kualitas Lingkungan Hidup), yaitu : 

 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 

5.1 KELOMPOK SASARAN 

Kelompok sasaran meliputi : 

1. Pelaku usaha dan/atau kegiatan menengah/ besar; 

2. Usaha dan/atau kegiatan penghasil B3; 

3. Lingkungan dan lahan perdesaan serta seluruh area ekosistem di 

Kabupaten Demak; 

4. Kawasan lindung di luar kawasan hutan yang mempunyai fisiografi 

seperti hutan lindung, daerah tangkapan sumber mata air di 

perdesaan, jenis tanaman langka dan ruang terbuka hijau serta 

pemanfaatan ruang di beberapa daerah;(perda 8/ 2005 ttg 

pengelolaan kawasan lindung) 
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5. Masyarakat pengguna data dan informasi lingkungan hidup; 

6. Anggota  kelompok masyarakat perdesaan dan perkotaan,  Aparat 

pengelola lingkungan hidup, tenaga manager/ operator IPAL, guru/ 

pelajar serta kader lingkungan di perdesaan. 

 

5.2 RENCANA KERANGKA PENDEKATAN INDIKATIF 

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran 

berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian target indikator 

kinerja program prioritas pembangunan, maka secara umum rencana 

kerangka pendanaan untuk menentukan pagu indikatif setiap program 

prioritas difokuskan pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Penganggaran diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan wajib yang 

menjadi kewenangan dan tanggungjawab SKPD Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Demak dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan pembangunan;  

2. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib 

diarahkan untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, khususnya di SKPD Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Demak, yang efektif, efisien, dan akuntabel 

dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan 

pembangunan, meliputi : 

1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 

2) Peningkatan kepedulian aparat dan masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan hidup; 

3) Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau; 

4) Tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 

5) Penyediaan data/informasi lingkungan hidup. 

Rencana kerangka pendanaan program pembangunan prioritas 

bidang lingkungan hidup untuk periode tahun 2016-2021 tersebut 

dilandasi oleh proyeksi pendapatan dan rencana kapasitas riil 
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kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah 

Kabupaten Demak, sebagaimana terlihat pada tabel  berikut : 
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Tabel V.1 

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif 
 

exel 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
011 ttg RTRW hal 26)
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BAB VII 

KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK YANG 

MENGACU PADA TUJUAN DAN 
SASARAN RPJMD 2016 -2021 

 

 
Dalam rangka mewujudkan missi kesembilan “Mewujudkan 

kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam” 

terdapat satu program unggulan / prioritas yaitu program pembuatan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kecamatan. Missi ini terdiri dari 

urusan lingkungan hidup 

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yang 

mengacu pada sasaran RPJMD 2016-2021 adalah,  Jumlah usaha dan/atau 

kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi 

dan teknis pencegahan pencemaran udara dengan target setiap tahunnya 

sebanyak 30 titik, Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak 

yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan 

pencemaran air dengan target setiap tahunnya 60 titik,  Penghargaan kota 

terbersih dengan target perolehan sertifikat adipura untuk tahun 2017 

sampai dengan tahun 2019 untuk tahun 2020 dan tahun 2021 ditargetkan 

Kabupaten Demak mendapatkan penghargaan adipura, Luas tutupan lahan 

oleh vegetasi untuk menjaga iklim mikro ditargetkan dapat menanam 

tanaman sebesar 5,01 Ha setiap tahunnya. Hal ini dapat dilibat dengan 

tabel sebagai berikut : 
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Tabel VI.1 

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  

Bidang Urusan 

Pemerintahan 

dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

(outcome) 

Satuan 2015 2016 

  

2017 2018 2019 2020 2021 

Kondisi 

kinerja 

pada 
akhir 

periode 

RPJMD 

target target target target target target 

Lingkungan 
Hidup 

                    

  

  

Penghargaan 

kota terbersih 

(Adipura) 

 

 - - Adipura  Adipura Adipura Adipura Adipura Adipura 

Luasan tutupan 
lahan oleh 

vegetasi untuk 

menjaga iklim 

mikro 

 

Ha 5 5.011 5.011 5.011 5.011 5.011 5.011 25.055 

Indeks Kualitas 
Lingkungan 

Hidup (IKLH) 

 

Indeks 47,81 47,85 47,91 47,95 48,00 48,05 48,10 48,10 
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BAB VII 

PENUTUP 

 
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak merupakan 

rangkaian program kegiatan tahunan yang akan direalisasikan selama lima 

tahun periode tahun 2016 – 2021. Sebagai tindak lanjut Renstra, 

pelaksanaannya akan dijabarkan melalui  kegiatan tahunan guna mencapai 

target dan sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan tersusunnya 

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dapat terwujud : 

1). Kesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup antar stakeholders 

maupun antar bidang pembangunan; 

2). Pencapaian kinerja penanganan permasalahan lingkungan sesuai 

dengan indikator utama keberhasilan program kegiatan pengelolaan 

lingkungan hidup ; 

3). Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus tercapainya pelestarian 

lingkungan hidup. 

VII.1 Pedoman Transisi 

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 

tentang Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang – 

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang 

Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 

tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD merupakan 

jabaran dari visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih. 

Mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka masa berlaku RPJMD sama 

dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yaitu 2016 – 2021. Dan 

renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah 

yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan 
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kegiatan perangkat daerah (PD) sesuai dengan pokok dan fungsinya dengan 

berpedoman pada RPJMD.  

VII.2 Kaidah Pelaksanaan 

Kaidah – kaidah pelaksanaan yang harus dipedomi adalah sebagai 

berikut : 

Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Renstra perangkat daerah 

(PD) pada periode yang sama sebagai dokumen perencanaan lima tahunan 

perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

program dan kegiatan perangkat daerah (PD) sesuai dengan pokok dan 

fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya Renstra Perangkat 

Daerah (PD) akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat 

Daerah (PD). 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


