
1 5 6 8

-

-

- Jasa Komunikasi / Telepon

- Listrik

- Internet

-

-

-

- Buku Cek

- Materai 6000

- Pulsa CMS

- Jumlah ATK yang disediakan

-

-

-

-

- Jumlah nasi kotak yang dsediakan

-

-

- Jumlah pembinaan kedalam daerah

-

7 10 114 9

2019

2019

Materai 3000                                                                               

Materai 6000

Jumlah belanja pajak kendaraan roda 2, 3, 4 

dan 6 yang di sediakan           Jumlah KIR 

Kendaraan Roda 4 dan 6 yang disediakan

Penyediaan alat tulis kantor

Penyedian barang cetakan dan 

penggandaan

Jumlah snack yang disediakan

Jumlah Perlengkapan komputer yang 

disediakan

Barang Cetakan

Tersedianya fasilitas listrik dan penerangan 

bangunan kantor DLH Kab. Sintang

Meningkatnya koordinasi dan 

konsultasi yang dapat menunjang 

pelayaan admnistrasi perkantoran

Terselenggaranya rapat koodinasi dan 

pembinaan kedalam daerah

20.440.160Rp             

9.593.000Rp                

4.200.000Rp                

24.978.000Rp             

509.100.000Rp           

Jumlah pembinaan kedalam daerah

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA REVISI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2019

NO RENCANA AKSI KEGIATAN ANGGARAN (RP)
JADWAL KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN 
PENANGGUNG 

JAWAB
INDIKATOR KINERJA

2019 2019

SASARAN STRATEGIS

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA

PROGRAM KEGIATAN

2 3

Penyedian jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

Rapat koordinasi dan Pembinaan 

kedalam daerah

Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor

penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 

keluar daerah

Terwujudnya Peningkatan 

kualitas pelayanan, 

perencanaan dan 

kapasitas sumber daya 

yang ada guna 

menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas Dinas 

Lingkungan Hidup Daerah 

Kabupaten Sintang

Kualitas Pelayanan, 

Perencanaan dan 

Kapasitas Sumber Daya 

Yang Ada

100%
Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi 

keluar daerah

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Penyediaan jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan dinas/operasional 

Terwujudnya jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan dinas/operasional 

yang dapat menunjang pelayanan 

administrasi perkantoran

Penyedian jasa administrasi keuangan

Tersedianya ATK yang di sediakan 

dapat menunjang pelayanan 

perkantoran

Tersedianya barang cetakan yang 

dapat menunjang pelayanan 

administrasi perkantoran

Tersedianya komponen instalasi listrik

245.305.000Rp           

37.703.581Rp             

Jumlah surat kabar yang disediakan

Sekretaris2019

Tersedianya jasa administrasi 

keuangan untuk pelayanan 

administrasi perkantoran

1.290.000Rp                

137.400.000Rp           

19.400.000Rp             

 Rp             57.904.000 

9.111.000Rp                

2019

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor

2019

2019

2019

Tersedianya jasa surat menyurat untuk 

pelayanan administrasi perkantoran

Terwujudnya sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan DLH

Tersedianya jasa telepon, listrik, 

faxsmile dan internet yang menunjang 

pelayanan administrasi perkantoran

2019

2019

2019

2019

2019
Tersedianya bahan bacaan surat kabar 

sebagai sarana informasi umum 

pegawai DLH Kab. Sintang

Tersedianya makanan dan minuman 

yang dapat menunjang pelayanan 

administrasi perkantoran

1.



-

-

-

-

-

-

-

- Meja Pelayanan

- Kursi Tunggu

- Kursi Rapat

-

- Pergantian suku cadang roa 2,3,4 dan 6

- Pelumas roda 4 dan 6

-

- Belanja service kontainer sampah

-

-

- Jumlah pemeliharaan notebook

- Jumlah pemeliharaan printer

-

-

-

-

-

-

-

Penyusunan RKA SKPD
-

11.183.500Rp             

Peringatan Hari Lingkungan Hidup

Kegiatan peringatan hari LH sedunia

140.498.470Rp           

Pameran Pembangunan 42.337.500Rp             

14.511.600Rp             

117.843.000Rp           

65.880.000Rp             

4.828.200Rp                

6.145.000Rp                

Tercapainya pekerjaan kantor yang 

memenuhi standar pelayanan
Sekretaris

Terlaksananya penyusunan rencana 

kerja dan anggaran perangkat daerah

Peralatan dan bahan kebersihan yang 

tersedia

Jumlah PDH

106.180.000Rp           

14.115.000Rp             

11.615.000Rp             
Jumlah pemeliharaan komputer

18.469.300Rp             

8.900.000Rp                

2019

Sekretaris

Sekretaris

Tersedianya BBM yang menunjang 

tugas pelayanan administrasi 

perkantoran

Terwujudnya sarana dan prasarana 

penunjang kebersihan Dinas 

Lingkungan Hidup

Tercapainya pekerjaan kantor yang 

memenuhi standar pelayanan

Terwujudnya jasa pemeliharaan 

kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan DLH

Terpeliharanya peralatan dan 

perlengkapan kantor yang dapat 

menunjang tugas aparatur

Sekretaris

106.135.200Rp           

Terlaksananya pelaporan keuangan 

semester Dinas Lingkungan Hidup Kab. 

Sntang

Terlaksananya penyusunan pelaoran 

keuangan akhir tahun

2019

31.600.000Rp             

2019

Tersedianya jasa tenis/adminisrasi 

perkantoran, petugas pertamanan, 

dan petugas kebersihan yang dapat 

menunjang pelayanan  pada Dinas 

3.737.831.060Rp       

Pengadaan Mabelur

Penyusunan rencana kerja perangkat 

daerah

Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun

Dokumen RENJA Dinas Lingkungan Hidup

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur

Peningkatan Disiplin 

Aparatur

Pengadaan perangkat komputer dan 

printer

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perangkat 

komputer dan printer

Jumlah pakaian batik tradisional

Pengadaan pakaian dinas beserta 

perlengkapannya

Jumah aparatur yang mengikuti diklat

Penyusunan pelaporan keuangan 

semesteran

Jumlah PSR

Belanja pemeliharaan dan mesin untuk suku 

cadang mesin potong rumput dan chain

Jasa Tenaga teknis/administrasi 

perkantoran

Petugas pertamanan

Petugas kebersihan

Penyedian bahan bakar minyak (BBM) 

dan gas

Penyediaan alat dan kebersihan kantor

Penyediaan tenaga kontrak

Pendidikan Pelatihan Formal

Penyusunan pelaporan keuangan akhir 

tahun

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Terwujudnya peningkatan disiplin 

aparaur dalam penertiban penggunaan 

pakaian dinas

Terlakaksananya penyusunan renja 

Dinas Ligkugan Hidup

2019

Sekretaris

Sekretaris
Dokumen rencana kerja dan anggaran 

perangkat daerah

Laptop

Tersedianya  laporan keuangan semeter 

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang

Kegiatan pameran pembangunan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris
Meningkatnya kemampuan aparatur 

yang mengikuti diklat yang dapat 

mennjang tugas dan fungsi apaatur

2019

2019

2019

2019

2019

Diharapkan meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan pelestarian 

lingkungan

Keikut sertaan DLH dalam pameran 

pembangunan

Jumlah pemeliharaan peralatan gedung 

kantor

Bahan bakar minyak

Pelumas kendaraan roda 4

Jasa servis kenderaan roda 2,3,4 dan 6

Peringatan Hari Nasional 

dan Daerah

Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan



-

- Belanja gerobak sorong (Arco)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Pemeliharaan RTH

-

296.041.800Rp           

Penataan taman dalam kota

-

509.985.118Rp           

-

-

-

-

-

-

-

-

Kepala Bidang 

Kebersihan dan 

Pengelolaan 

Sampah

Kepala Bidang 

Kebersihan dan 

Pengelolaan 

Sampah

40.001.400Rp             

151.816.500Rp           

967.931.230Rp           

Kepala Bidang 

Kebersihan dan 

Pengelolaan 

Sampah

842.540.000Rp           

405.214.000Rp           

75.680.370Rp             

35.003.450Rp             

120.315.000Rp           

50.001.750Rp             

Penghargaan adipura

Hasil sampel lingkungan yang dianalisa di 

laboratorium lingkungan

2019

Terlaksananya pemantauan kualitas air 

sungai di 11 kecamatan

Mempermudah 

pemrakarsa/perusahaan dalam 

mengajukan AMDAL untuk rencana 

Kepala Bidang PPKL 

dan PKLH

Kepala Bidang PPKL 

dan PKLH

Kepala UPTD DLH

Kepala Bidang Tata 

Lingkungan

Hasil pemantauan kualitas air sungai di 11 

kecamatan

Penilaian 3 dokumen AMDAL secara benar 

dan valid oleh komisi penilai AMDAL 

kabupaten sintang

Penunjang komisi penilai AMDAL

Belanja peralatan kebersihan dan bahan 

pembersih

Jumlah kendaraan roda 3 yang dipelihara

Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara

Jumlah kendaraan roda 6 yang dipelihara

Jumlah alat berat yang dipelihara

Jumlah luasan lingkungan dalam kota diluar 

jangkauan PHL yang terpelihara
Pengelolaan kebersihan kota

Belanja modal pembuatan parit dan guludan 

TPA sepauk

Belanja modal pembuatan landasan 

terminal pembuatan sampah di TPA Nenak 

KM. 7 Sintang

Belanja inventaris perlangkapan kantor

Belanja pupuk
Belanja modal pengadaan tanah penimbun 

barang

Pembangunan sarana dan prasarana 

pemakaman

Koordinasi penilaian kota 

sehat/adipura

Pemantauan kualitas lingkungan

Penunjang layanan laboratorium 

lingkungan

2019

Kepala Bidang 

Pertamanan dan 

Pemakaman

Kepala Bidang 

Pertamanan dan 

Pemakaman

Tersedianya sarana dan prasarana 

yang menunjang pengembangan 

kinerja pengeloaan persampahan

Tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung kegiatan TPA

Tersedianya prasarana dan sarana 

pengelolaan persampahan yang dapat 

menunjang kinerja pengelolaan 

persampahan

Tersdianya kendaraan perasional yang 

layak dan menujang kinerja 

pengelolaan persampahan

Terlaksanannya pengelolaan 

kebersihan kota dan terlaksananya 

pelayanan penarikan retribusi 

kebersihan/persampahan yang dapat 

Kepala Bidang 

Kebersihan dan 

Pengelolaan 

Sampah

Kepala Bidang 

Kebersihan dan 

Pengelolaan 

Sampah

Kepala Bidang 

Kebersihan dan 

Pengelolaan 

Sampah

2019

Kepala Bidang 

Pertamanan dan 

Pemakaman

Kepala Bidang 

Pertamanan dan 

Pemakaman

Tertatanya taman-taman kota yang 

dapat menunjang kualias ruang 

terbuka hijau di kabupaten sintang

Tersedianya pengelolaan RTH yang 

menunjang keindahan kota sintang

2019

Tersedianya sarana dan prasarana 

pengelolaan persampahan yang 

menunjang pengembangan kinerja 

pengelolaan persampahan

2019

2019

2019

Tersedianya sarana dan prasarana 

pemakaman yang dapat menunjang 

areal pemakaman

Tersediannya peralatan pemeliharaan 

pemakaman serta tercapainya 

pemeliharaan pemakaman dalam kota 

sintang

2019

Meningkatnya pengelolaan RTH

Jumlah taman yang dipelihara

Jumlah penataan pagar makam

Jumlah pagar makam yang dibangun

Jumlah peralatan untuk pemeliharaan 

pemakaman yang tersedia

Belanja modal pembuatan plang nama TPA

Tersedianya Bank sampah sebagai sumber 

untuk pengelolaan sampah

Tersedianya kendaraan pengangkut sampah 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana 

pengelolaan persampahan (DAK)

Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan Areal 

Pemakaman
Pemeliharaan sarana dan prasarana 

pemakaman

Penyediaan prasarana dan sarana 

pengelolaan persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan 

prasarana dan sarana persampahan

Pengolahan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH)

Kadar konsentrasi dan kondisi sampel 

lingkungan

2019

2019

Jumlah Pemeliharaan yang dilakukan

1.910.000.000Rp       

50.000.000Rp             

2019

2019

2019

2019

Pengadaan sarana dan prasarana 

pengelolaan persampahan

Pengadaan tanah timbunan TPA

127.167.800Rp           

Terlaksananya koordinasi antar skpd 

terkait serta masyarakat dalam rangka 

mensukseskan program adipura

Penurunan Beban 

Pencemaran Lingkungan

Koordinasi, Fasilitas, 

Pembinaan, 

Pemberdayaan, 

Pelestarian Sumber 

Daya Alam, 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan

100%

Pengendalian Pencemaran 

dan Perusakan Lingkungan 

Hidup



-

-

-

-

- Jumlah sumur resapan

- Pembuatan embung

- Pembuatan pengendali jurang

-

-

-

-

-

- Bantuan pupuk PMLT

- Bantuan herbisida

- Penanaman bibit tanaman agroforestry

-

-

-

2019

Kepala Bidang PPKL 

dan PKLH

Kepala Bidang PPKL 

dan PKLH

Kepala Bidang Tata 

Lingkungan

2019

2019

2019

37.756.500Rp             

152.478.900Rp           

5.871.197.600Rp       

26.665.100Rp             

4.000.000.000Rp       2019

201930.000.000Rp             

65.000.000Rp             

66.602.700Rp             

Kepala Bidang Tata 

Lingkungan

Kepala Bidang Tata 

Lingkungan

Kepala Bidang Tata 

Lingkungan

Kepala Bidang Tata 

Lingkungan

Kepala Bidang Tata 

Lingkungan

Kepala Bidang PPKL 

dan PKLH

Sekretaris

Kepala Bidang PPKL 

dan PKLH

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Kebakaran Hutan

Pengendalian Kebakaran 

Hutan

Peningkatan Kualitas dan 

Akses Informasi Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup

Peningkatan edukasi dan komunikasi 

masyarakat di bidang lingkungan

Pelayanan, pengaduan kasus dan 

penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup

Terlaksananya pengawasan pada kegiatan 

usaha yang telah memiliki izin lingkungan

Penyusunan dokumen informasi 

kenerja pengelolaan lingkungan hidup 

daerah (IKPDLH)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

UKL-UPL dan AMDAL

Terlaksananya pelayanan, pengaduan kasus 

dan penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup di kabupaten sintang

Jumlah buku/dokumen yang dibuat

Data akurat dengan pelaksanaan SPPL, UKL-

UPL dan AMDAL oleh 6 pemrakarsa 

usaha/kegiatan

Penyusunan pelaporan kegiatan dinas 

lingkungan hidup
Dokumen pelaporan Dinas Lingkungan 

Hidup

Penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat 

kabupaten, Provinsi, Nasional dan Mandiri

Tersedianya jumlah calon sekolah Adiwiyata 

tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan 

Mandiri

Tersedianya kendaraan bermotor beroda 

dua

Pengembangan sarana dan prasarana 

pengendalian kebakaran
2.311.325.194Rp       

Penyusunan rancangan teknis 

agroforesty

Sosialisasi dan/atau penyuluhan 

pencegahan kebakaran hutan dan 

lahan

Tersedianya sosialisasi tentang kesadaran 

masyarakat terhadap pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan

Terlaksananya penerapan agroforestry dari 

dana bagi hasil sumber daya alam dana 

reboisasi dengan :
Penerapan agroforesty

Tersusunnya rancangan teknis kegiatan 

agroforesty di kab.sintang
391.160.400Rp           

Tersedianya peralatan penanggulangan 

kebakaran hutan dan lahan

Pembangunan konservasi tanah dan 

air

Terwujudnya sarana dan prasarana 

pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan

Terlaksananya pembangunan 

konservasi tanah dan air di kabupaten 

sintang

Terselenggaranya pemilhan calon 

sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, 

provinsi, nasional dan mandiri

Tersusunnya buku dan laporan 

kegiatan DLH

Terwujudnya kesadaran masyarakat 

terhadap pengendalian kebakaran 

hutan da lahan

Terlaksananya penerapan agroforestry 

DBH-SDA-DR

Dokumen rancangan tekhnis kegiatan 

agroforestry di kab. sintang

2019

2019

Laporan tentang tingkat ketaatan 

badan usaha terhadap peaturan di 

bidang lingkungan

Tercapainya pengendalian pencemaran 

dan perusakan lingkungan

Tersedianya buku/dokumen informasi 

kinerja pengelolaan lingkungan hidup 

daerah (IKPLHD) Kabupaten Sintang

Pemrakarsa dapat melaksanakan 

pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan sesuai dengan dokumen 

UKL-PL dan AMDAL

2019

2019

2019

Pengawasan kualitas lingkungan 

daerah investasi

66.666.169Rp             

Perlindungan dan 

Konservasi Sumber Daya 

Alam


