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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan
Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora
Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan.

Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

Renstra Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan
berbagai tantangan pengelolaan Lingkungan hidup 5 (lima) tahun ke depan.
Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program,
dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Blora.

Renstra ini merupakan kerangka kerja Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Blora sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan perbaikan
Lingkungan hidup di Kabupaten Blora. Selanjutnya Renstra akan menjadi
acuan seluruh unit kerja di lingkup Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora
dalam menyusun Rencana Kerja.

Semoga dengan tersusunnya Renstra ini, dapat lebih mendorong
kita untuk mewujudkan upaya pelestarian lingkungan.

Blora, Agustus 2016

Tim Penyusun
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I-1 RENSTRA BLH KAB. BLORA Th.2016-2021

BAB  I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat

peraturan perundangan penjabarannya, terlihat suatu upaya pemerintah

(pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan

perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran.

Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah

dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan

pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan

fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain

terurai dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Satuan

Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya

disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Dalam uraian lain,

UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum

mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD tersebut

dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan

di daerah, khususnya di SKPD, 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 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.
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Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora merupakan unsur

pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk itu sebagai salah satu

perangkat daerah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora berkewajiban

untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5

(lima) tahunan.

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 Blora untuk periode 2016-2021,

maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora memutuskan pentingnya

menyiapkan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun

2016-2021. Renstra Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 merupakan

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun sejak 2016-2021.

Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora tahun 2016-2021

perlu disusun seiring dengan berakhirnya masa berlaku Renstra Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Blora tahun 2010-2015. Selain itu, dari hasil

pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Blora yang berlangsung

pada akhir tahun 2016 juga akan ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Blora

periode 2016-2021, sehingga perlu disusun Renstra Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Blora tahun 2016-2021 dengan mengacu pada visi dan misi Bupati

dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora tahun 2016-2021.

Proses penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

tahun 2016-2021 dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap

persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal

Renstra, penyusunan rancangan Renstra yang meliputi penyampaian

rancangan Renstra dan verifikasi rancangan Renstra, perumusan rancangan

akhir Renstra, dan penetapan Renstra.

Pada akhirnya, Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

tahun 2016-2021 memiliki fungsi yang sangat strategis karena akan menjadi
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acuan bagi bidang-bidang di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora untuk

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup selama kurun

waktu lima tahun. Renstra Badan Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 juga

akan menjadi pedoman dalam evaluasi kinerja Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Blora selama kurun waktu tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4377);

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia  Nomor 4844);

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4723);

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725);
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7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian

Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3853);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4161);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4833);

13) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan;

14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);

15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);

16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang

Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134) ;
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17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Baku Mutu Air Limbah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45);

18) 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,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor

4);

19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005 – 2025;

20) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Blora;

21) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Persampahan;

22) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

23) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora

Tahun 2005-2025;

24) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora;

25) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora

Tahun 2016-2021;

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

27) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
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28) 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.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 ini adalah menyediakan dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2016-

2021 yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun

yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Badan Lingkungan Hidup.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun

2016-2021 adalah untuk :

1. Memberikan acuan kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup

dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blora dalam

RPJMD tahun 2016-2021;

2. Memberikan acuan program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora untuk kurun

waktu tahun 2016-2021;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan sebagai bahan evaluasi

kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup

pada kurun waktu tahun 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra SKPD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

terdiri dari tujuh bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; berisi tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
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Bab II Gambaran Pelayanan SKPD; berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur

organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD,

tantangan dan peluang pelayanan SKPD.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi; berisi tentang

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

SKPD, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota, telaahan RTRW dan kajian lingkungan

hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan; berisi tentang tujuan

dan sasaran jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan SKPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

RPJMD.

Bab VII Penutup; berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Badan

Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka

mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Lingkungan

Hidup mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;

b. perencanaan pembangunan daerah ;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang lingkungan hidup;

d. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang

pengendalian dampak lingkungan, pencemaran dan sengketa

lingkungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam,

laboratorium lingkungan lingkup Kabupaten;

e. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

bidang lingkungan hidup;

f. pelaksanaan kesekretariatan Badan;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
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Gambar 2.1
Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora
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Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dipimpin oleh seorang

kepala dengan membawahi seorang sekretaris, 3 (tiga) kepala

bidang.

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum;

3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan :

a. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;

b. Sub Bidang Teknologi dan Kemitraan Lingkungan;

4. Bidang Pencemaran dan Sengketa Lingkungan, membawahkan :

a. Sub Bidang Pencemaran Lingkungan;

b. Sub Bidang Sengketa Lingkungan;

5. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam,

membawahkan:

a. Sub Bidang Konservasi Lahan dan Pelestarian Keaneka

ragaman Hayati;

b. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya

Alam Lainnya;

6. Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan

mempunyai tugas :
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a. merumuskan kebijakan Bupati di bidang lingkungan hidup

berdasarkan wewenang yang diberikan dan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. merumuskan program kegiatan di bidang lingkungan hidup

berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan kegiatan di bidang lingkungan hidup

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik

lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

f. mengendalikan seluruh kegiatan Badan Lingkungan Hidup

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

h. melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup;

i. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di

bidang pengkajian dan teknologi lingkungan, pencemaran dan

sengketa lingkungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya

alam, laboratorium lingkungan dan kesekretariatan;

j. memberikan rekomendasi perizinan di bidang lingkungan

hidup;

k. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang lingkungan hidup;

l. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan dan

pengendalian lingkungan;
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m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja

pelaksanaan tugas bawahan;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan

pejabat yang berwenang;

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang

lingkungan hidup guna kelancaran pelaksanaan tugas;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok  melaksanakan sebagian

tugas Kepala Badan dalam merumuskan dan menyusun bahan

kebijakan teknis, melaksanakan tugas kesekretariatan serta

pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan, penatausahaan

keuangan, urusan umum dan kepegawaian satuan kerja

perangkat daerah secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat

mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,

pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,

pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,

pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan

kepegawaian.
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris

mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Sekretariat berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya,

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun

tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugasnya;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan

Badan Lingkungan Hidup untuk mendapatkan masukan,

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar

diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan sesuai bidang

tugasnya di Sekretariat;

f. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil

rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Badan

Lingkungan Hidup;

g. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan kegiatan

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan,

perpustakaan dan perlengkapan rumah tangga Badan

Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan guna kelancaran tugas;

h. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan

laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan
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akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan

administrasi perkantoran sesuai pedoman dan ketentuan

peraturan perundang-undangan agar kegiatan kesekretariatan

dilaksanakan secara efektif dan efisien;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

dasar pengambilan kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

atasan.

1) Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pengkoordinasian

penyusunan program dan laporan kegiatan satuan kerja

perangkat daerah serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub

Bagian Program mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan pada Sub Bagian Program

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan

maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan

Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Lingkungan Hidup

untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja

yang optimal;

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang program sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan

anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen

pelaksanaan perubahan anggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program

kegiatan dari masing-masing Bidang, Subbidang dan

Subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan guna menghindari kesalahan;

h. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan

yang masuk dari masing-masing Bidang, Subbidang dan

Subbagian sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan kegiatan;
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j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

atasan.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan penyusunan kebijakan teknis,  bahan pengkoordinasian

penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah

serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Sub Bagian Keuangan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan

maupun tertulis guna peningkatan kelancaran

pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan

Kepala Sub Bidang di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup

untuk mendapatkan masukan, informasi guna
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mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja

yang optimal;

e. melaksanakan pengelolaan, pengkoordinasian,

menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pelayanan

administrasi keuangan;

f. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran

Langsung, Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan

oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

g. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang

Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang,

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, Surat

Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan

Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang

ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

h. melaksanakan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran

dan menyiapkan Surat Perintah Membayar;

i. melaksanakan akuntansi satuan kerja perangkat daerah

yang meliputi jurnal umum, buku besar dan buku besar

pembantu;

j. menyiapkan laporan keuangan satuan kerja perangkat

daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca

dan catatan atas laporan keuangan;

k. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan lain yang

berkaitan dengan keuangan yang dilaksanakan oleh

bidang-bidang di lingkungan Badan Lingkungan Hidup;

l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran

untuk bahan laporan kepada atasan;
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m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

o. menyampaikan  saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

atasan.

3) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan

penyusunan kebijakan teknis, bahan pengkoordinasian

pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian satuan kerja

perangkat daerah serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian

Umum mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Sub Bagian Umum

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya,  memberi petunjuk dan arahan secara lisan

maupun tertulis guna meningkatkan  kelancaran

pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan

Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Lingkungan Hidup
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untuk mendapatkan masukan, informasi guna

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja

yang optimal;

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi

umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah

tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi,

perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan

administrasi kepegawaian;

f. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan

administrasi umum, organisasi dan tata laksana,

pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan,

dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta

pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang

untuk keperluan rumah tangga  sesuai dengan kebutuhan,

anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai dasar pengadaan barang;

h. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang;

i. membuat laporan rutin data pegawai, Daftar Urut

Kepangkatan, dan daftar nominatif pegawai;

j. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai,

daftar urut kepangkatan, nominatif pegawai dan laporan

kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi

kepegawaian;

k. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji

berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan;
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m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

atasan.

3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan  dalam

merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan

daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis serta

melaksanakan pengkajian dampak lingkungan maupun

pengembangan teknologi kemitraan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Ekonomi

mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan di bidang pengkajian dampak lingkungan

hidup; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan di bidang pengembangan sarana teknis,

kemitraan dan teknologi lingkungan hidup;

1) Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengendalian

dampak lingkungan, Kepala Bidang Pengendalian Dampak

Lingkungan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan bidang Pengendalian

Dampak Lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna

peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala

Bidang di lingkungan Badan Lingkungan Hidup untuk

mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh  hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan

kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak dan

teknologi lingkungan;

f. melaksanakan penilaian analisis dampak lingkungan bagi

jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak

penting terhadap lingkungan hidup di Kabupaten sesuai

dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan

oleh pemerintah;

g. memberikan bahan masukan untuk kajian lingkungan

suatu wilayah, kegiatan dan/atau usaha;

h. melakukan pemeriksaan dan menerbitkan rekomendasi

upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan

lingkungan;

i. melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan

surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup;

j. melakukan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen

lingkungan lainnya dan menerbitkan surat keputusan
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kelayakan lingkungan hidup dan/atau rekomendasi

dokumen lingkungan lainnya;

k. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi

seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib

dilengkapi analisis dampak lingkungan maupun di luar

usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi analisis

dampak lingkungan;

l. memberikan rekomendasi izin pembuangan air limbah

ke air atau sumber air;

m. memberikan rekomendasi izin pemanfaatan air limbah

ke tanah untuk aplikasi pada tanah;

n. memberikan rekomendasi izin pengumpulan limbah

bahan beracun dan berbahaya di wilayah Kabupaten

Blora kecuali minyak pelumas/oli bekas;

o. memberikan rekomendasi izin lokasi pengolahan limbah

bahan berbahaya dan beracun;

p. memberikan rekomendasi izin penyimpanan sementara

limbah bahan berbahaya dan beracun di industri atau

usaha suatu kegiatan;

q. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap

ketentuan perizinan lingkungan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

r. menyelenggarakan pelayanan di bidang pengendalian

lingkungan hidup;

s. melaksanakan dan melakukan pemantauan penaatan

atas perjanjian internasional di bidang pengendalian

dampak lingkungan;



II-16 RENSTRA BLH KAB. BLORA Th.2016-2021

t. melakukan pemantauan pengendalian pelaksanaan

konvensi dan protokol;

u. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan

Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi

personil bidang lingkungan hidup;

v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan

sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih

dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung

pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

w. menyusun rancangan peraturan daerah di bidang

penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan;

x. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan

instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan;

y. melaksanakan penerapan instrumen ekonomi dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

z. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengendalian

dampak perubahan iklim di daerah;

aa. merumuskan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan

pemantauan di daerah;

bb.melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan;

cc. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

dd.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan; dan
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ee. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

2) Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan

Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas

pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah,

bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan

pengkajian dampak lingkungan serta melaksanakan tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian

Dampak Lingkungan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang

Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Analisis Dampak

Lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna

peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan

Kepala Sub Bidang  di lingkungan Badan Lingkungan

Hidup untuk mendapatkan masukan, informasi guna

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja

yang optimal;

e. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan

kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak

lingkungan;
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f. menyiapkan dan memberikan bahan masukan untuk

penilaian analisis dampak lingkungan bagi jenis usaha

dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting

terhadap lingkungan hidup di daerah sesuai dengan

standar, norma dan prosedur yang ditetapkan;

g. menyiapkan dan memberikan bahan masukan untuk

kajian lingkungan suatu wilayah, kegiatan dan/atau

usaha;

h. menyiapkan dan memberikan bahan masukan untuk

pemeriksaan dan rekomendasi upaya pengelolaan

lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;

i. menyiapkan dan memberikan bahan masukan untuk

pemeriksaan dan persetujuan surat pernyataan

kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

j. menyiapkan dan memberikan bahan masukan untuk

penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan

lainnya dan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup

dan/atau rekomendasi dokumen lingkungan lainnya;

k. menyiapkan pelaksanaan pengawasan terhadap

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan yang

wajib dilengkapi analisis dampak lingkungan maupun di

luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi

analisis dampak lingkungan;

l. menyiapkan bahan rekomendasi izin pembuangan air

limbah ke air atau sumber air;

m. menyiapkan bahan rekomendasi izin pemanfaatan air

limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
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n. menyiapkan bahan rekomendasi izin pengumpulan

limbah bahan beracun dan berbahaya di wilayah daerah

kecuali minyak pelumas/oli bekas;

o. menyiapkan bahan rekomendasi izin lokasi pengolahan

limbah bahan berbahaya dan beracun;

p. menyiapkan bahan rekomendasi izin penyimpanan

sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di

industri atau usaha suatu kegiatan;

q. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian

prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

s. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

3) Sub Bidang Teknologi dan Kemitraan Lingkungan

Sub Bidang Teknologi dan Kemitraan Lingkungan

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan

kebijakan daerah, bahan penyusunan kebijakan teknis,

bahan pelaksanaan pengembangan teknologi berwawasan

lingkungan dan kemitraan lingkungan serta melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian

Dampak Lingkungan sesuai bidang tugasnya.
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Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub

Bidang Teknologi dan Kemitraan Lingkungan mempuyai

tugas :

a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Teknologi dan

Kemitraan Lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan serta data yang tersedia sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna

peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub

Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan

Lingkungan Hidup untuk mendapatkan masukan,

informasi guna mengevaluasi permasalahan agar

diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan

kebijakan teknis di bidang teknologi dan kemitraan

lingkungan;

f. menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan di bidang

pengendalian lingkungan hidup;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pemantauan

penaatan atas perjanjian internasional di bidang

pengendalian dampak lingkungan;

h. menyiapkan bahan pemantauan pengendalian

pelakasanaan konvensi dan protokol;
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i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan

penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar

kompetensi personil bidang lingkungan hidup;

j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan

penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel,

produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan

yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang

berkelanjutan;

k. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan

daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

l. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan

penerapan instrumen ekonomi  dalam pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan;

m. menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan instrumen

ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan;

n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan

pengendalian dampak perubahan iklim di daerah;

o. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan

lapisan ozon dan pemantauan di daerah;

p. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai dasar pengambilan keputusan;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan pengambilan keputusan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.



II-22 RENSTRA BLH KAB. BLORA Th.2016-2021

4. Bidang Pencemaran dan Sengketa Lingkungan

Bidang Pencemaran dan Sengketa Lingkungan mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam

merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan

daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis serta

melaksanakan pengawasan dan penanggulangan pencemaran

serta penyelesaian sengketa lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang

Pencemaran dan Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan di bidang penanggulangan pencemaran

air, pencemaran udara, limbah padat dan bahan berbahaya

dan beracun;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan di bidang pengamanan dan penyelesaian

sengketa lingkungan.

1) Kepala Bidang Pencemaran dan Sengketa Lingkungan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang

Pencemaran dan Sengketa Lingkungan, Kepala Bidang

Pencemaran dan Sengketa Lingkungan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan Bidang Pencemaran dan

Sengketa Lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna

peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
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d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan

Sekretaris di lingkungan Badan Lingkungan Hidup untuk

mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan

kebijakan teknis di bidang pencemaran dan sengketa

lingkungan;

f. melaksanakan pengelolaan kualitas air;

g. melaksanakan penetapan kelas air pada sumber air;

h. melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air;

i. melaksanakan pengendalian pencemaran air pada

sumber air;

j. melaksanakan pengaturan pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran air;

k. melaksanakan pengaturan pelaksanaan terhadap

monitoring kualitas lingkungan;

l. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan

kualitas udara;

m. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dan

dalam ruangan;

n. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien,

emisi, sumber bergerak dan tidak bergerak;

o. melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan

kendaraan bermotor lama secara berkala;

p. melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan

akibat bencana;

q. melaksanakan pemantauan dampak deposisi asam;
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r. melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan

hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau

lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat

berdampak;

s. melaksanakan penerapan paksaan pemerintahan atau

uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan

pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau

keadaan yang tidak terduga lainnya;

t. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan

persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air

limbah ke air atau sumber air;

u. melaksanakan pengawasan penaatan instrumen

pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan;

v. melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan

lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak

atau yang diperkirakan dapat berdampak;

w. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat

menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber

bergerak dan tidak bergerak;

x. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan

limbah bahan berbahaya dan beracun;

y. melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

z. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemulihan

akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan

beracun;

aa. melaksanakan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap

darurat;
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bb. melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan

dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan

dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang

berdampak atau diperkirakan dapat berdampak;

cc. melaksanakan penegakan hukum lingkungan;

dd. melaksanakan penegakan hukum terhadap peraturan

yang dikeluarkan oleh daerah Kabupaten atau yang

dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;

ee. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan;

ff. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

gg. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan; dan

hh. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

2) Sub Bidang Pencemaran Lingkungan

Sub Bidang Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas

pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah,

bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan

pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan

serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pencemaran dan Sengketa Lingkungan sesuai bidang

tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang

Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Pencemaran

Lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;



II-26 RENSTRA BLH KAB. BLORA Th.2016-2021

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberi arahan dan petunjuk guna

peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan

Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Lingkungan

Hidup untuk mendapatkan masukan, informasi guna

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja

yang optimal;

e. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan

kebijakan teknis di bidang pencemaran lingkungan;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kualitas air;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan kelas air

pada sumber air;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas air

pada sumber air;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian

pencemaran air pada sumber air;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan pengelolaan

kualitas air dan pengendalian pencemaran air;

k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan pelaksanaan

terhadap monitoring kualitas lingkungan;

l. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan

pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

m. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas

udara ambien dan dalam ruangan;
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n. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas

udara ambien, emisi, sumber bergerak dan tidak

bergerak;

o. menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian emisi gas

buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara

berkala;

p. menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan

pencemaran lingkungan akibat bencana;

q. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dampak

deposisi asam;

r. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian

pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau

diperkirakan dapat berdampak;

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian

prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

t. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

3) Sub Bidang Sengketa Lingkungan

Sub Bidang Sengketa Lingkungan mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah, bahan

penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan

penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum

lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
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oleh Kepala Bidang Pencemaran dan Sengketa Lingkungan

sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub

Bidang Sengketa Lingkungan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Sengketa

Lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai peraturan

perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberi arahan dan petunjuk guna

peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan

Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Lingkungan

Hidup untuk mendapatkan masukan, informasi guna

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja

yang optimal;

e. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan

kebijakan teknis di bidang sengketa lingkungan;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan paksaan

pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan

penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat

dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap

penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin

pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
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h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penaatan

instrumen pengendalian pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan atas

pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat

kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat

berdampak;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap

penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara

dari sumber bergerak dan tidak bergerak;

k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan

pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun;

l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan

penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah bahan

berbahaya dan beracun;

m. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap

pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah

bahan berbahaya dan beracun;

n. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan

pelaksanaan sistem tanggap darurat;

o. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan atas

pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran

lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran

hutan dan/atau lahan yang berdampak atau

diperkirakan dapat berdampak;

p. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum

lingkungan;
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q. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum

terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau

yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;

r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan;

s. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan;

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

5. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam

Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala

Badan dalam merumuskan dan menyusun bahan  pelaksanaan

kebijakan daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan

teknis serta melaksanakan koservasi lahan, pelestarian

keanekaragaman hayati, konservasi sumber daya air dan

sumber daya alam lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Konservasi dan

Rehabilitasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakan dan

konservasi sumber daya alam; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakan dan

konservasi sumber daya air dan sumber daya alam lainnya.
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1) Kepala Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya

Alam

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang

Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam mempunyai

tugas :

a. menyusun program kegiatan Bidang Konservasi dan

Rehabilitasi Sumber Daya Alam berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberi arahan dan petunjuk guna

peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan

Sekretaris di lingkungan Badan Lingkungan Hidup untuk

mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan

kebijakan teknis di bidang konservasi dan rehabilitasi

sumber daya alam;

f. merumuskan penetapan kriteria teknis baku kerusakan

lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran

hutan dan/atau lahan;

g. melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan

dan/atau lahan;

h. melaksanakan pengendalian kerusakan dan/atau

pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan/atau lahan;
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i. merumuskan penetapan kriteria daerah tentang baku

kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan

pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan

kriteria baku kerusakan tanah nasional;

j. merumuskan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;

k. merumuskan pengaturan pengendalian kerusakan lahan

dan/atau tanah untuk produksi biomassa;

l. melaksanakan penanggulangan kerusakan lingkungan

akibat bencana;

m. merumuskan penetapan kawasan yang beresiko rawan

bencana;

n. merumuskan penetapan kawasan yang beresiko

menimbulkan bencana lingkungan;

o. melaksanakan koordinasi dalam perencanaan konservasi

keanekaragaman hayati;

p. merumuskan penetapan dan pelaksanaan kebijakan

konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan

keanekaragaman hayati;

q. merumuskan penetapan dan pelaksanaan pengendalian

kemerosotan keanekaragaman hayati;

r. melaksanakan pemantauan dan pengawasan

pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

s. melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan

keanekaragaman hayati;

t. melaksanakan pengembangan manajemen sistem

informasi dan pengelolaan database keanekaragaman

hayati;
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u. merumuskan pengaturan terhadap pengendalian

pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam

lainnya;

v. merumuskan penetapan lokasi untuk pengelolaan

konservasi sumber daya air dan sumber daya alam

lainnya;

w. melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan sumber

daya air dan sumber daya alam lainnya;

x. merumuskan pengaturan pelaksanaan terhadap

monitoring kualitas lingkungan sumber daya air dan

sumber daya alam lainnya;

y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan;

z. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

aa. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan; dan

bb. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

2) Sub Bidang Konservasi Lahan dan Pelestarian

Keanekaragaman Hayati

Sub Bidang Konservasi Lahan dan Pelestarian

Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah, bahan

penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan konservasi

lahan dan pelestarian keanekaragaman hayati serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam sesuai

bidang tugasnya.
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Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang

Konservasi Lahan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati

mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Konservasi

Lahan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna

peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan

Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Lingkungan

Hidup untuk mendapatkan masukan, informasi guna

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja

yang optimal;

e. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan

kebijakan teknis di bidang konservasi lahan dan

pelestarian keanekaragaman hayati;

f. menyiapkan bahan perumusan penetapan kriteria teknis

baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan/atau lahan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan

kebakaran hutan dan/atau lahan;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kerusakan

dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan

dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
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i. menyiapkan bahan perumusan penetapan kriteria baku

kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan

pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan

kriteria baku kerusakan tanah nasional;

j. menyiapkan bahan perumusan penetapan kondisi lahan

dan/atau tanah;

k. menyiapkan bahan perumusan pengaturan pengendalian

kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produk

biomassa;

l. menyiapkan pelaksanaan penanggulangan kerusakan

lingkungan akibat bencana;

m. menyiapkan bahan perumusan penetapan kawasan yang

beresiko rawan bencana;

n. menyiapkan bahan perumusan penetapan kawasan yang

beresiko menimbulkan bencana lingkungan;

o. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam

perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

p. menyiapkan bahan perumusan penetapan dan

pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan

berkelanjutan keanekaragaman hayati;

q. menyiapkan bahan perumusan penetapan dan

pelaksanaan pengendalian kemerosotan

keanekaragaman hayati;

r. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan

pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman

hayati;

s. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian konflik

dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
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t. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan

manajemen sistem informasi dan pengolahan database

keanekaragaman hayati;

u. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi

dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

v. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan; dan

x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

3) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya

Alam Lainnya

Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya

Alam Lainnya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan

penyusunan kebijakan daerah, bahan penyusunan kebijakan

teknis, bahan pelaksanaan konservasi sumber daya air dan

sumber daya alam lainnya serta melaksanakan tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi dan

Rehabilitasi Sumber Daya Alam sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang

Konservasi Sumber Daya Air dan Sumber Daya Alam Lainnya

mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Konservasi

Sumber Daya Air dan Sumber Daya Alam Lainnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;
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c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberi arahan dan petunjuk guna

peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan

Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Lingkungan

Hidup untuk mendapatkan masukan, informasi guna

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja

yang optimal;

e. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan

kebijakan teknis di bidang konservasi sumber daya air

dan sumber daya alam lainnya;

f. merumuskan pengaturan terhadap pengendalian

pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya air dan

sumber daya alam lainnya;

g. merumuskan penetapan lokasi untuk pengelolaan

konservasi sumber daya air dan sumber daya alam

lainnya;

h. melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan sumber

daya air dan sumber daya alam lainnya;

i. merumuskan pengaturan pelaksanaan terhadap

monitoring kualitas lingkungan sumber daya air dan

sumber daya alam lainnya;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan;
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m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

6. UPTB Laboratorium Lingkungan

UPTB Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang di bidang pengujian dan laboratorium

lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTB Laboratorium

Lingkungan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada UPTB Laboratorium

Lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan

kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan semua instansi terkait

dalam rangka pengembangan kualitas lingkungan untuk

mendapatkan masukan, informasi dan data guna

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang

optimal;

e. menyelenggarakan pelayanan jasa pengujian parameter

kualitas lingkungan;

f. menyediakan data kualitas lingkungan yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum;

g. melaksanakan penelitian dan pengkajian yang berkaitan

dengan pengendalian dampak lingkungan;
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h. menyelenggarakan pelayanan jasa sebagai laboratorium

rujukan;

i. meningkatkan kemampuan teknis dibidang pengujian dan

penelitian kualitas lingkungan;

j. meningkatkan kemampuan teknis di bidang kalibrasi dan

peralatan laboratorium lingkungan;

k. menyiapkan personel laboratorium yang memenuhi kualitas,

pendidikan, pelatihan dan ketrampilan;

l. menyediakan peralatan dan instrumentasi layak pakai;

m.melaksanakan dan memberikan pelayanan masyarakat di

bidang pengujian kualitas air, udara dan tanah;

n. melaksanakan penelitian dan pengujian adanya pencemaran

air, udara dan tanah;

o. melaksanakan pemulihan dan/atau mengurangi dampak

pencemaran air, udara dan tanah;

p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penelitian prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui

sistem penilaian yang tersedia;

q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

dasar pengambilan kebijakan;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai tugas pokoknya.

1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB Laboratorium Lingkungan

mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Sub Bagian Tata

Usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
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b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan dan peraturan–peraturan perundang-

undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan

tugas;

d. memberikan pelayanan urusan administrasi

perkantoran, organisasi dan tata laksana, pengurusan

rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan,

keuangan, serta pengelolaan administrasi UPTB

Laboratorium Lingkungan;

e. melaksanakan pengelolaan peralatan dan inventarisasi

laboratorium lingkungan;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penelitian

prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara

berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala UPTB dan/atau Kepala Badan sesuai dengan

tugas pokoknya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional pada Badan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang

tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan

Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan-

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Kelompok Jabatan fungsional dapat terdiri dari sejumlah

jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan

ketrampilan. Jumlah pejabat dalam jabatan fungsional

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan

jenjang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta pembinaan

terhadap pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan dan secara administrasi melalui

Pejabat Struktural yang ditunjuk oleh Kepala Badan sesuai

bidang ketrampilan dan keahliannya.

2.2 Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora sebagai salah satu

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penunjang

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang lingkungan

hidup yang dipimpin oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Dari sisi kuantitas maupun kualitas sumberdaya manusia pada

Badan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya utamanya dibidang lingkungan hidup, penganggaran,

pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel masih perlu

peningkatan. Berdasarkan data tahun 2011 jumlah pegawai Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Blora berdasar klasifikasi tingkat

pendidikan sebagai berikut :
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Tabel 2.1

Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah ( org )

1 Pasca Sarjana (S2) 7
2 Sarjana (S1) 20
3 Diploma -
4 SLTA 2
5 SLTP -
6 SD -

Jumlah 29

Adapun komposisi pegawai berdasar Pangkat/Golongan ruang
sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang

No Pangkat/Golongan Ruang Jumlah (org)

1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1

2 Pembina Tk I (IV/b) 1

3 Pembina (IV/a) 6

4 Penata Tk I (III/d) 8

5 Penata (III/c) 3

6 Penata Muda Tk. I (III/b) 5

7 Penata Muda (III/a) 3

8 Pengatur Tk. I (II/d) -

9 Pengatur (II/c) 1

10 Pengatur Muda Tk. I (II/b) -

11 Pengatur Muda (II/a) 1

12 Juru Tingkat I (I/d) -

13 Juru (I/c) -

14 Juru Muda Tingkat I (I/b) -

15 Juru Muda (I/a) -

Jumlah Keseluruhan 29
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Disamping kebutuhan sumber daya manusia yang

profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan

unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi. Badan Lingkungan Hidup Blora telah dilengkapi

sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Daftar Sarana dan Prasarana

No Jenis Barang Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1 Bangunan Gedung 2
2 Kendaraan Dinas

- Kendaraan Roda 4 (Empat) 6
- Kendaraan Roda 2 (Dua) 14

3 Komputer Laptop 15
4 Komputer

(Personal Computer)
8

5 Printer 16
6 Mesin Ketik 5
7 AC 9
8 TV Berwarna 1
9 LCD 1
10 Gordin 1
11 Kamera Foto 6
12 Papan nama kantor 3
13 Wireless 1
14 Papan pengumuman 1
15 Stabilizer 3
16 Almari Kayu / Besi 8
17 Almari pendek 1
18 Meja Tamu 1
19 Meja Kerja 16
20 Kursi Kerja 11
21 Meja Rapat 8
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No Jenis Barang Jumlah Keterangan
22 Kursi rapat 50
23 Meja tulis 8
24 Meja komputer 2
25 Meja mesin tik 1
26 Meja panjang 3
27 Meja tamu biasa 1
28 Rak TV 2
29 Rak buku 3
30 Filling kabinet 13
31 UPS 8
32 Penunjuk waktu 2
33 White board 2
34 Kipas Angin 3
35 Pesawat Telepon 5
36 Pesawat telepon sentral 1
37 Pesawat PABX 1
38 Fax 1
39 Radio Hotspot 1
40 Modem 1
41 Switch Hub 8 Port 1
42 Kabel LAN Standart 1
43 Instalasi jaringan 1
44 Kelengkapan komputer 1
45 Layar Proyektor 1
46 Tabung gas LPG 12 kg 1
47 Kompor gas 2 tungku 1
48 Majic com 1
49 Gerobak sampah 8
50 Gerobak sorong 1
51 Mesin pemotong rumput 1
52 Tong sampah 24
53 Penggaris panjang 1
54 GPS 1
55 Water Pass 1
56 Mesin hitung 1
57 Lampu hias 1
58 Radio Cassette 1
59 Stabilisator 5
60 Parabola 1
61 Tangga lipat 1
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No Jenis Barang Jumlah Keterangan
62 Alat – alat laboratorium :

Thermometer lapangan 1
Electronic Desikator 1
pH meter 1
Digital Magnetic Stirer 1
DO Meter 1
Water sampler vertikal 1
Water sampler horisontal 1
Alat Destilasi 1
Air Circulation 1
Oven 1
Penangas air 1
BOD Meter 1
Alat uji TSS/TDS 1
Spectrophotometer 1
Konduktivitimeter 1
Curren meter 1
Stopwatch 1
Ice box 1
Salinometer 1
Timbangan Taknis 1
Refrigerator 1
Alat gelas 1
Aerator 1
Turbidity meter 1
Theodolit 1
Lemari asam 1
BOD Inkubator 1
Hot plate and Stirer 1
Electronic Desikator 1
Muffle Furnace 1
Centrifuge 1
Kyedalh 1
Homoginizer / Mixer 1
Nansen/Kusen Van Dorn 1
Niskin 1
Botol BOD & BOD Rack 1
Alat Destruksi 1
Timbangan analitis 1
Perangkat titrasi 1
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2.3 Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup sebagai lembaga teknis daerah yang

merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang

lingkungan hidup, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban

sesuai Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup dalam rangka

membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan di bidang

lingkungan hidup.

Untuk mendukung visi dan misi dimaksud, diperlukan kinerja

pelayanan yang terdiri dari :

1. Peningkatan kualitas SDM, pengelola lingkungan hidup (aparat,

dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat);

2. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan;

3. Peningkatan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan;

4. Peningkatan pemantauan dan upaya pembinaan dalam

pengendalian pencemaran lingkungan;

5. Peningkatan pengendalian kelestarian keanekaragaman hayati;

6. Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung.

Keberhasilan dalam proses pelaksanaan kinerja pelayanan

dimaksud tidak terlepas dari pembiayaan program/kegiatan.

Pembiayaan program/kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Blora selain bersumber dari dana APBD Kabupaten juga dari APBN

yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang

APBD.
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Lingkungan Hidup

1. Tantangan

Beberapa tantangan (threats) yang perlu diantisipasi, antara

lain:

a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang

untuk pembangunan ekonomi;

b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus

ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah

lingkungan;

c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan

hidup di daerah yang harus ditingkatkan;

d. Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang

mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan

pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara

pusat dan daerah, serta antar penggunaan;

e. Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan

pengelolaan lingkungan hidup di berbagai tingkatan termasuk

di pusat dan daerah;

f. Kebijakan sektor yang parsial dan kerjasama antar sektor yang

masih perlu ditingkatkan;

g. Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang

masih perlu ditingkatkan.

2. Peluang

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan,

antara lain sebagai berikut :

a. Isu Lingkungan merupakan isu global;
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b. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan

organisasi non pemerintah;

c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi

lingkungan yang baik dan tata kelola kepemerintahan yang

baik (good environmental governance);

d. Penerapan otonomi daerah.
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BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Blora seperti kasus

pencemaran lingkungan dari waktu ke waktu baik secara kuantitas maupun

kualitas cenderung meningkat. Untuk menanggulangi permasalahan lingkungan

tersebut, maka diperlukan upaya pengelolaan lingkungan dengan fokus pada

sumber penyebab pencemaran (usaha dan/atau kegiatan) dengan menerapkan

teknologi tepat guna untuk pencegahan (teknologi bersih), pengendalian

(pengolahan limbah), pengawasan maupun monitoring (pengujian

laboratorium).

Keberadaan laboratorium lingkungan sangat diperlukan untuk

mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Data pengujian

laboratorium lingkungan mencerminkan kondisi lingkungan yang sebenarnya

sehingga dengan dukungan data yang akurat dapat menentukan arah

kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat. Dengan demikian

keberadaan laboratorium lingkungan sangat diperlukan sehingga dapat

menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Degradasi lingkungan hidup di Kabupaten Blora semakin

memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya permasalahan

lingkungan yang terjadi dan perlu mendapat perhatian secara serius antara

lain, masih banyaknya lahan kritis, penambangan liar (galian C), penambangan

minyak dan gas, kerusakan kawasan karst, penebangan liar, kerusakan hutan,

berkurangnya plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, kekeringan,

rusaknya ekosistem DAS, sumber mata air semakin berkurang bahkan hilang,

krisis air bersih, limbah domestik, persampahan, banjir, longsor, dan

sebagainya. Hal tersebut pertanda bahwa daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup sudah melampaui ambang batas. Sudah menjadi tugas kita

bersama untuk tetap menjaga dan memelihara fungsi daya dukung dan daya

tampung lingkungan agar lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya.
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Melihat persoalan lingkungan hidup yang demikian kompleks tersebut,

sudah barang tentu diperlukan dukungan program, kegiatan dan anggaran

yang maksimal dan terpadu pada instansi lingkungan hidup agar dapat

menjalankan amanah menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai tugas

pokok dan fungsinya. Banjir dan kekeringan yang setiap tahun terjadi di

Kabupaten Blora menunjukkan telah terjadi kerusakan pada ekosistem DAS

(Daerah Aliran Sungai) baik pada hulu, tengah maupun hilir. Diperlukan upaya

terpadu karena satu kawasan DAS merupakan satu kesatuan ekosistem yang

utuh. Upaya yang diperlukan yaitu penataan pengelolaan lingkungan sesuai

dengan daya dukung dan daya tampungnya.

Keanekaragaman hayati yang semakin punah serta berkurangnya luasan

tutupan vegetasi di Kabupaten Blora harus disikapi dengan bijak. Langkah-

langkah upaya penghijauan dan reboisasi harus terus dikembangkan dan

memerlukan dukungan dari berbagai pihak, agar Kabupaten Blora dapat

kembali hijau dengan sumber-sumber air yang berlimpah. Keberadaan hutan

yang meliputi 49 % dari luas wilayah Kabupaten Blora harus tetap

dipertahankan. Fungsi hutan dalam konteks perubahan iklim adalah sebagai

penyerap/penyimpan karbon maupun pengemisi karbon.

Konservasi hutan berkontribusi pada ketahanan dan adaptasi masyarakat

terhadap bencana terkait perubahan iklim. Kebijakan untuk mendorong

partisipasi masyarakat dalam penanaman pohon, dapat menunjang upaya

pemerintah dalam mempertahankan tutupan vegetasi serta meningkatkan

penyerapan karbon. Selanjutnya lahan-lahan kritis harus terus dihijaukan dan

keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan perlu ditambah untuk

menjaga fungsi hidrologis kota, menambah estetika serta kenyamanan kota.

Masalah persampahan di perkotaan juga menjadi masalah yang serius.

Membuang sampah pada tempatnya belum menjadi budaya masyarakat

Kabupaten Blora. Hal ini terbukti dengan banyaknya onggokan sampah di

sejumlah ruas-ruas wilayah utamanya sepanjang bantaran sungai. Dengan

lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

sudah barang tentu Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mendorong

warganya agar mengelola sampah pada sumbernya. Kewajiban Pemerintah

Daerah yaitu mengelola sampah yang berwawasan lingkungan, yang selaras

dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, yaitu mulai dari sumber
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sampah sampai akhir pengelolaan, dengan menggunakan prinsip 3R (Reduce,

Reuse, Recycle).

Keberadaan sumber-sumber air yang semakin lama semakin berkurang

serta kekeringan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Blora

adalah pertanda bahwa kondisi lingkungan Kabupaten Blora sudah sangat

kritis. Perlunya kegiatan yang bersifat konservasi sumber daya air, yang

mampu mempertahankan keberadaan sumber-sumber air, kandungan air

dalam tanah serta kawasan resapan air. Dengan demikian diharapkan kondisi

lingkungan hidup di Kabupaten Blora dapat pulih seperti sedia kala dengan

tutupan vegetasi dan keberadaan sumber-sumber air yang melimpah.

Di masa yang akan datang prospek dunia usaha di Kabupaten Blora akan

semakin meningkat. Hal ini semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi

serta kesempatan kerja. Namun demikian tanggung jawab sosial dan

lingkungan masih belum dikedepankan. Pada umumnya dunia usaha masih

memperlakukan pengelolaan lingkungan sebagai performa untuk mendapatkan

ijin operasi. Sebagian yang lain bahkan sama sekali tidak melengkapi

kegiatannya dengan pengelolaan lingkungan. Akibatnya pencemaran dan

kerusakan lingkungan semakin meningkat. Adapun implementasi konsep

pembangunan berkelanjutan tercermin dalam konsistensi pelaksanaan KLHS,

RPPLH, AMDAL maupun UKL/UPL dalam pengelolaan lingkungan (sesuai UU No.

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Peran instansi lingkungan hidup dalam fungsi pengawasan sangat diperlukan

agar dunia usaha patuh terhadap peraturan perundang-undangan di bidang

lingkungan hidup serta melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penaatan

persyaratan lingkungan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan usaha

dan/atau kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan maka peran Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

(PPLHD) sangat diperlukan. Peran PPLHD tidak hanya terhadap usaha

dan/atau kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan, tetapi juga pengawasan terhadap pemanfaatan ruang

dari aspek lingkungan.

Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang,

menyebabkan tekanan pada sumber daya alam semakin tinggi sehingga
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kerusakan lingkungan makin kerap terjadi dalam bentuk berbagai bencana

lingkungan. Diharapkan dengan adanya pengawasan pemanfaatan ruang dari

aspek lingkungan pembangunan dapat berlangsung dengan aman dan hasil

pengawasan dapat dijadikan pertimbangan dari sisi lingkungan dalam

pengambilan keputusan.

Di masa yang akan datang keberadaan lembaga pengelola lingkungan

hidup daerah harus mampu menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai

dengan lingkup tugasnya;

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dengan demikian program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup

kedepan harus selaras dengan mandat pengelolaan lingkungan hidup

berdasarkan PP 38/2007 dan PP 41/2007 antara lain daerah memiliki

kewajiban untuk melaksanakan 18 sub-sub bidang lingkungan hidup.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 adalah

merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang

menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang

ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun

sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Blora periode 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BLORA YANG LEBIH SEJAHTERA DAN

BERMARTABAT.”

Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan melanjutkan

misi dan program yang belum tercapai secara optimal.

Arahan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Blora

Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif bersih KKN dan demokratis,

melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan

publik;

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan
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memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan

dan berkesinambungan;

3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak

berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan

investasi;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang

pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan

lainnya, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan

lokal;

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik;

6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak

pada masyarakat miskin (pro poor, pro job, pro growth, pro environment

dan gender);

7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

3.1 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Renstra

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra BLH Provinsi

Jawa Tengah

3.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-

2019

Perumusan strategi dan arah kebijakan memperhatikan kebijakan

nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

1. Visi Misi Pembangunan Nasional

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah :

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN  GOTONG-ROYONG.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan

yaitu :

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
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berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negri 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;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. Stategi Pembangunan Nasional

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional menggariskan hal–hal

sebagai berikut :

a. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah

sebagai berikut :

1) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan

masyarakat;

2) Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran,

produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin

melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.

Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan

menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan

dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus

menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya

dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

b. Tiga Dimensi Pembangunan, yakni :

1) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan

masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul

dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui

pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia

unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter

yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena
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itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas

utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada

seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha

yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko;

pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan

paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta

masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang

positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan

nyaman bagi sesama.

2) Dimensi pembangunan sektor unggulan, dengan prioritas :

a. Kedaulatan pangan;

Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi

kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh

tergantung secara berlebihan kepada negara lain.

b. Kedaulatan energi dan ketenaga listrikan;

Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya

energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.

c. Kemaritiman dan kelautan;

Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan

secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan

rakyat.

d. Pariwisata dan industri.

Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik

merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional.

Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang

berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek,

keterampilan, keahlian dan SDM unggul.

3) Dimensi pemeratan dan kewilayahan.

Pembangunaan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk

seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan

harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada,

baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun

kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas :

a. Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin,
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karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;

b. Wilayah pinggiran;

c. Luar jawa;

d. Kawasan Timur.

c. Kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan yang stabil diperlukan

sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi tersebut

antara lain :

1) Kepastian dan penegakan hukum;

2) Keamanan dan ketertiban;

3) Politik dan demokrasi; dan

4) Tata kelola dan reformasi birokrasi.

d. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan

membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat

yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah

pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan

motivasi dan partisipasi masyarakat.

3. Sembilan Agenda Prioritas

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia

yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan

berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda

prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yaitu :

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
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g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik;

h. Melakukan revolusi karakter bangsa;

i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4. Arah Kebijakan Umum

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah :

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan

landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi

sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya

trasnformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan

pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai

wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan

berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal,

meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk

manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya

ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

b. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA)

Yang Berkelanjutan.

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah

dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan

produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing

dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan

produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam

pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya,

meningkatkan produksi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi,

mengembangkan ekonomi kelautan yang terintregasi antar sektor dan

antar wilayah dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan

pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

c. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan

Pemerataan.
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Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas

nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat

penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air

minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin

ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan

nasional dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan.

Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan

meningkatkan peran kerjasama Pemerintah Swasta.

d. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan

Penanganan Perubahan Iklim.

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi

bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan

kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi

resiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan

masyarakat terhadap bencana serta memperkuat kapasitas mitigasi

dan adaptasi perubahan iklim.

e. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya

kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birograsi yang bersih,

trasparan, efektif dan efisien, meningkatnya kualitas penegakan

hukum dan efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi,

semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya

kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional dan

meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia

dalam forum internasional.

f. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat

Yang Berkeadilan.

Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya

akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan

dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah

3T, meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang

Matematika, Sains dan Literasi, meningkatnya akses dan kualitas

pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja, dan
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lansia, meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas,

meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan serta berkembangnya jaminan kesehatan.

g. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum

pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan

meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, menjamin

pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan

masyarakat, mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan

kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan,

mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

3.3.2 Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup merupakan

gambaran ranah dalam pencapaian tujuan. Penetapan sasaran strategis ini

memperhatikan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam

RPJMN 2010-2014.

Secara umum sasaran strategis dan target kinerja Kementerian

Lingkungan Hidup 2010–2014 dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

sasaran strategis terkait substansi pengelolaan LH dan sasaran strategis

terkait dengan praktek tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran strategis terkait substansi lingkungan pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup meliputi :

a. Penurunan beban pencemaran lingkungan;

b. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;

c. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup.

Dalam rangka mewujudkan penurunan beban pencemaran,

pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan

peningkatan kapasitas dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang

dilaksanakan melalui :
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a. Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya

pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau;

b. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses

pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi

dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;

c. Melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta

mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

d. Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan

berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (green economy)

untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung dan

kelangkaan sumber daya alam, serta mengatasi bencana lingkungan.

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.

Pelaksanaan program-program yang mendukung lingkungan hidup

yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu :

1). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

2). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

3). Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup;

4). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup.

3.3.2 Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Visi dan misi pembangunan daerah merupakan penjabaran visi dan

misi Gubernur terpilih 2013 -2018 yang selain mengacu pada agenda prioritas

nasional juga merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
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Adapun telaah visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur

terpilih, yaitu berprinsip pada tujuan pembangunan Jawa Tengah yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan/

sustainable development didefinisikan sebagai pembangunan yang

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan

sumber daya alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan

keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun

generasi yang akan datang. Terdapat tiga aspek dalam pembangunan

berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang kesemuanya

harus dipenuhi secara seimbang.

Untuk mewujudkan konsep pembangunan yang berorientasi pada

lingkungan dalam periode 2013 – 2018, Visi Pembangunan Jawa Tengah

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 infrastuktur di Jawa Tengah menerapkan konsep ramah

lingkungan sehingga akhirnya tercipta suatu pembangunan yang berwawasan

lingkungan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur terpilih di atas, Badan

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program

pembangunan daerah meliputi :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.

Indikator yang akan dicapai yaitu informasi status mutu air (SPM) dan

jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang

ditindak lanjuti (SPM), pengendalian pencemaran dari usaha/kegiatan

UMKM dan/atau obyek domestik, industri menengah besar.

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya konservasi lahan melalui

penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan

hutan dan penanaman tanaman unggulan lokal daerah/tanaman lokal.

c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas Ruang Terbuka

Hijau (RTH) di wilayah perkotaan.



III-14 RENSTRA BLH KAB. BLORA Th.2016-2021

d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.

Indikator yang akan dicapai yaitu penanganan kerusakan lingkungan

wilayah pesisir melalui bangunan pencegah abrasi/erosi dan tanaman

penghijauan, informasi status mutu udara ambien (SPM), penanganan

kerusakan/pencemaran lingkungan di kawasan dataran tinggi.

e. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup.

Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan kapasitas SDM dan

kelembagaannya melalui pembelajaran pengelolaan lingkungan hidup bagi

kader lingkungan, petugas teknis laboratorium dan petugas pengawas

lingkungan serta program  ADIWIYATA.

f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup.

Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya informasi lingkungan hidup

Jawa Tengah.

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.2.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

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.

Pola ruang wilayah Kabupaten Blora sesuai dengan Peraturan

Daerah Pemerintah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031, terdiri

atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1) Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Kabupaten, meliputi :

a. Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan

Bawahannya.

Penyebaran kawasan yang memberi perlindungan terhadap

kawasan bawahannya meliputi Kecamatan Jati, Kecamatan

Randublatung, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken,

Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Jepon,
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Kota Blora, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Ngawen,

Kecamatan Japah, Kecamatan Kunduran dan Kecamatan

Todanan.

b. Kawasan Perlindungan Setempat.

Penyebaran kawasan perlindungan, meliputi :

(1) Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 15.423

(lima belas ribu empat ratus dua puluh tiga) hektar;

(2) Kawasan sekitar Waduk Tempuran berada di Kecamatan Blora

dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar, Waduk

Greneng berada di Kecamatan Tunjungan dengan luas kurang

lebih 45 (empat puluh lima) hektar, Waduk Bentolo, Embung

Gembyungan, Embung Jepon dan Embung Keruk;

(3) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dengan luas kurang

lebih 2.470 (dua ribu empat ratus tujuh puluh) hektar atau

30 % (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan kawasan

perkotaan meliputi Taman Tirtonadi, Taman Sarbini, Taman

Seribu Lampu, Alun-alun Perkotaan Blora, Lapangan Golf

Blora, Lapangan Semut Perkotaan Cepu, Perkotaan Blora,

Perkotaan Jepon, Perkotaan Randublatung, Perkotaan

Ngawen, Perkotaan Kunduran, Perkotaan Todanan, Perkotaan

Kradenan, Perkotaan Jati, Perkotaan Kedungtuban,

Perkotaan Sambong, Perkotaan Jiken, Perkotaan Tunjungan,

Perkotaan Banjarejo, Perkotaan Japah dan Perkotaan Cepu.

c. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya.

Rencana pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam

dan cagar budaya, meliputi :

(1) Cagar alam Bekutuk dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh

lima) hektar; dan

(2) Cagar alam Cabak I/II dengan luas kurang lebih 30 (tiga

puluh) hektar;

(3) Makam Sunan Pojok Selatan Alun-alun Blora; dan

(4) Rumah Gedung Bappeda, Jalan Pemuda Blora;

(5) Cagar Budaya lainnya tersebar di wilayah Daerah.
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d. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Penyebaran kawasan bencana alam meliputi kawasan rawan

longsor, banjir, kekeringan dan angin topan.

e. Kawasan Lindung Geologi.

Kawasan lindung geologi, meliputi :

(1) Sebagian cekungan air tanah Semarang-Demak pada wilayah

Daerah;

(2) Cekungan Randublatung dengan luas kurang lebih 20.300

(dua puluh ribu tiga ratus) hektar; dan

(3) Cekungan Watuputih dengan luas kurang lebih 3.078 (tiga

ribu tujuh puluh delapan) hektar.

f. Kawasan Lindung Lainnya.

Kawasan lindung lainnya merupakan kawasan perlindungan

plasma nutfah daratan meliputi Kecamatan Todanan, Kecamatan

Jiken, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Sambong, Kecamatan

Cepu dan Kecamatan Randublatung.

2) Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten, meliputi :

a. Kawasan Hutan Produksi.

Kawasan hutan produksi terbatas berada di wilayah Daerah

dengan luas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektar.

Sedangkan hutan produksi tetap berada di wilayah Daerah

dengan luas kurang lebih 90.412 (Sembilan puluh ribu empat

ratus dua belas) hektar.

b. Kawasan Hutan Rakyat.

Kawasan hutan rakyat direncanakan di wilayah Daerah dengan

luas kurang lebih 1.005 (seribu lima) hektar, meliputi :

(1) Kecamatan Jiken dengan luas kurang lebih 75 (tujuh puluh

lima) hektar;

(2) Kecamatan Bogorejo dengan luas kurang lebih 200 (dua

ratus) hektar;

(3) Kecamatan Jepon dengan luas kurang lebih 125 (seratus dua

puluh lima) hektar;
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(4) Kecamatan Blora dengan luas kurang lebih 75 (tujuh puluh

lima) hektar;

(5) Kecamatan Japah dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh)

hektar;

(6) Kecamatan Ngawen dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh)

hektar;

(7) Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 30 (tiga

puluh) hektar;

(8) Kecamatan Todanan dengan luas kurang lebih 410 (empat

ratus sepuluh) hektar;

c. Kawasan Peruntukan Pertanian.

Kawasan peruntukan pertanian meliputi :

(1) Pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 21.192 (dua

puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua) hektar,

pertanian lahan basah dengan luas kurang lebih 37.212 (tiga

puluh tujuh ribu dua ratus dua belas) hektar, lahan pertanian

pangan berkelanjutan yang tersebar di wilayah Daerah

dengan luas kurang lebih 58.414 (lima puluh delapan ribu

empat ratus empat belas) hektar;

(2) Hortikultura.

Kawasan hortikultura seluas kurang lebih 26.229 (dua puluh

enam ribu dua ratus dua puluh sembilan) hektar;

(3) Perkebunan.

Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 24.958 (dua

puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan) hektar;

(4) Peternakan.

Kawasan peternakan tersebar di hampir seluruh kecamatan

berupa ayam kampung, kambing, itik, sapi potong, kerbau,

domba, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan kelinci.

d. Kawasan Peruntukan Perikanan;

e. Kawasan Peruntukan Pertambangan;

f. Kawasan Peruntukan Industri;

g. Kawasan Peruntukan Pariwisata;

h. Kawasan Peruntukan Permukiman; dan
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i. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Sejalan dengan arahan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011-

2031, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dalam tahun 2016-2021

melaksanakan program-program prioritas bidang lingkungan hidup,

meliputi :

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup;

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup;

4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;

5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

3.2.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam kajian pengaruh dan mitigasi dampak indikasi program

prioritas RPJMD Pemerintah Kabupaten Blora 2016-2021 terdapat

program-program prioritas yang perlu dilakukan mitigasi karena

pelaksanaannya berdampak pada lingkungan.

Dengan demikian maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

pengampu program-program tersebut diharapkan melakukan tindakan

tindakan mitigasi dan melaksanakan rekomendasi berdasarkan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna mengurangi dampak negatif

terhadap lingkungan akibat implementasi program-program tersebut.

Dari hasil kajian pengaruh dan mitigasi dampak indikasi

program prioritas RPJMD Pemerintah Kabupaten Blora 2016-2021 tidak

satupun program pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora 2016-

2021 yang perlu melaksanakan tindakan mitigasi untuk mengurangi

dampak pada lingkungan dan melaksanakan rekomendasi sesuai Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dengan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

terhadap RPJMD 2016-2021 diharapkan dalam setiap pembangunan yang

dilaksanakan mengacu pada kaidah lingkungan dan aspek-aspek

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
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3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

3.3.1 Analisis Lingkungan Strategis

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi

merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan

faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan. Lingkungan internal

organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap

kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara

langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan

yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar

kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Blora menggunakan teknik Analisis SWOT

(Strenghts, Weakness, Threats and Opportunities) atau analisis faktor

kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang.

1. Kekuatan

Beberapa kekuatan (strengths) yang bias digunakan, antara lain

sebagai berikut:

a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaran urusan

pemerintahan di bidang lingkungan hidup;

b. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja

normatif dan taat aturan;

c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk

melaksanakan tupoksi;

d. Dukungan perangkat organisasi yang solid;

e. Memiliki pola kerja yang baku.

2. Kelemahan

Beberapa kelemahan (weakness) yang perlu diperhatikan, antara

lain sebagai berikut :

a. Jumlah sumber daya manusia guna mendukung kinerja masih

sangat minim;

b. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana untuk

mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal

yang ideal;
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c. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya

memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

d. Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan secara optimal;

e. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada

peningkatan kinerja.

3. Tantangan

Beberapa tantangan (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain :

a. Adanya sanksi pidana bagi aparat institusi pengelola lingkungan

hidup yang tidak mengindahkan undang-undang akan

mengakibatkan menurunnya kinerja aparat;

b. Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat

menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Badan Lingkungan

Hidup.

4. Peluang

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, anatara

lain sebagai berikut :

a. Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakibatkan Badan

Lingkungan Hidup memiliki kewenangan yang lebih luas untuk

keberlanjutan kelestarian lingkungan;

b. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut

adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Badan Lingkungan

Hidup yang profesional dan handal (good environmental

governance);

c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat

serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam

pengelolaan lingkungan hidup merupakan fakta yang dapat lebih

mempercepat peningkatan kinerja Badan Lingkungan Hidup.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal

maupun eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-

masing unsur internal dan eksternal untuk menentukan strategi yang
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perlu dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam rangka pencapaian

visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor

kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi berbagai faktor kelemahan

yang ada dan menghindari segala ancaman yang ada dan dihadapi oleh

organisasi. Strategi yang dimaksud tersebut, disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Analisis Penetapan Strategi Organisasi (Matrik SWOT)

KEKUATAN
1. Memiliki kewenangan

dalam pengelolaan LH
2. Komitmen dan konsistensi

pimpinan organisasi
3. Aparat yang komitmen
4. Perangkat organisasi yang

solid
5. Pola kerja yang baku

KELEMAHAN
1. Jumlah dan kapasitas SDM
2. Alokasi dana operasional

serta sarana dan prasarana
3. Kapasitas sumber daya

manusia
4. Koordinasi dengan instansi

lain
5. Pola pembinaan aparat

PELUANG
1.  Undang-Undang No. 32

Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

2.  Tuntutan akuntabilitas
3.  Perkembangan IPTEK dan

peran serta masyarakat

STRATEGI S-O
1. Membangun sistem

pelayanan prima
2. Membangun komitmen

seluruh aparatur dalam
melaksanakan TUPOKSI
untuk mewujudkan
akuntabilitas

STRATEGI W-O
1. Membangun mekanisme,

prosedur dan pola kerja
yang efektif serta efisien
untuk mewujudkan
pelayanan prima

2. Menambah jumlah SDM
yang sesuai dengan
kebutuhan organisasi

3. Membangun
profesionalisme aparatur
BLH Kab. Blora untuk
mendorong peningkatan
kinerja

ANCAMAN
1.   Adanya sanksi pidana

bagi aparat
2.   Kebijakan yang tidak

konsisten dan tidak
proporsional

STRATEGI S-T
1. Mendayagunakan sistem

informasi dan mediasi
antara BLH Provinsi Jateng
dengan BLH Kab. Blora
dalam membangun
kebersamaan dan
kesatuan tindakan dalam
pengelolaan lingkungan
hidup

2. Meningkatkan komitmen
dan kinerja aparatur

STRATEGI S-T
1. Menerapkan pola kerja

dan pola pembinaan
aparat yang serasi dengan
potensi yang ada
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3.3.2 Penentuan Isu-isu Strategis Terhadap Pelayanan Badan Lingkungan

Hidup

1) Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Masa Kini

Terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup

yang belum diikuti dengan peraturan pendukung lainnya

mengakibatkan akan terjadinya keterlambatan di dalam

penyusunan Peraturan Daerah tentang lingkungan hidup di

Kabupaten Blora. Selain itu banyaknya instrumen baru di dalam

undang-undang tersebut mengakibatkan perlunya perencanaan yang

lebih matang di dalam pelaksanaan kewenangan di bidang

lingkungan hidup.

2) Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan Yang

Berpengaruh pada Tupoksi

Adanya aturan hukum yang baru akan berpengaruh kepada

pelaksanaan tupoksi dari masing-masing unsur yang ada di

lingkungan Badan Lingkungan Hidup.

3) Rumusan Perubahan Internal Yang Perlu Dilakukan

a. Penyusunan analisis kompetensi jabatan untuk penempatan

jabatan struktural  berstandar, sebagai salah satu upaya

reformasi birokrasi;

b. Penyusunan rencana pembagian tugas staf;

c. Penataan sistem informasi lingkungan;

d. Evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan pakta integritas

di lingkungan Badan Lingkungan Hidup;

e. Peningkatan kualitas aparatur Badan Lingkungan Hidup melalui

peningkatan kualifikasi pendidikan maupun kompetensi;

f. Peningkatan pelayanan di bidang lingkungan hidup terhadap

seluruh lapisan masyarakat.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Blora

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora menetapkan tujuan yang akan

dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sesuai rencana strategis sebagai

berikut :

1) Memelihara fungsi lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan;

2) Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup selaras dengan

penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;

3) Mencapai keselarasan dalam pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup dengan penerapan prinsip-prinsip good environmental

governance.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1) Penurunan beban pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah);

2) Penurunan laju kerusakan lingkungan (sumber daya air, hutan dan lahan,

keanekaragaman hayati serta ekosistem lainnya);

3) Terintegrasinya dan diterapkannya pertimbangan pelestarian fungsi

lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk

menjaga kualitas fungsi lingkungan;

4) Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas

fungsi lingkungan;

5) Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

(PPLHD) Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;

6) Pengutamaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah.

4.2 Strategi Dan Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

Dengan mengacu kepada indikator kinerja dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi pembangunan.
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Strategi pembangunan ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan

dan program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan serta mengacu pada fungsi Badan Lingkungan Hidup. Adapun strategi

yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

1) Menjalankan program-program strategis dan spesifik dalam rangka

meningkatkan kapasitas kebijakan kelembagaan dan SDM daerah;

2) Memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup yang

sehat dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup;

3) Meningkatkan forum dan kelompok masyarakat pencinta lingkungan untuk

meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;

4) Mengoptimalkan perangkat pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan merupakan langkah yang diambil oleh Badan Lingkungan Hidup

untuk menentukan prioritas program dan kegiatan dalam mencapai tujuan

kurun waktu 2016–2021, sebagai berikut :

1) Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mendorong

sumber pencemar memenuhi baku mutu, menggunakan bahan baku yang

ramah lingkungan dan meningkatkan kapasitas daerah di bidang

pengendalian pencemaran;

2) Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan

lingkungan melalui kebijakan insentif dan disinsentif;

3) Pengaturan wujud struktural dan pola pemanfaatan lingkungan melalui

pendekatan penataan ruang, pengkajian dampak lingkungan dan

peningkatan kapasitas kelembagaan;

4) Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan;

5) Peningkatan layanan publik melalui penaatan dan pengembangan

kapasitas organisasi dan jaringan kelembagaan serta SDM;

6) Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana

lingkungan hidup;

7) Membangun kemampuan dalam pelaksanaan koordinasi kebijakan dan

perencanaan pembangunan di bidang LH;

8) Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan LH di daerah;

9) Penguatan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup.
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Blora, maka disusun rencana program Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Blora selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan yaitu :

a. Penyediaan jasa surat menyurat;

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

g. Penyediaan alat tulis kantor;

h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

l. Penyediaan makan dan minum;

m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan yaitu :

a. Pembangunan gedung kantor;

b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

d. Pengadaan meubeler;

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

g. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor;

h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
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3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan yaitu :

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan

yaitu:

a. Pendidikan dan pelatihan formal;

b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang LH.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, dengan kegiatan yaitu :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran;

c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

d. Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD;

e. Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, dengan

kegiatan yaitu :

a. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura;

b. Koordinasi penilaian langit biru;

c. Pemantauan kualitas lingkungan;

d. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;

e. Pengelolaan B3 dan limbah B3;

f. Pengkajian dampak lingkungan;

g. Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan;

h. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper);

i. Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih;

j. Pengembangan produksi ramah lingkungan;

k. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup;

l. Koordinasi penyusunan AMDAL;

m. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

n. Pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

o. Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan;

p. Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan.
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7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan

yaitu :

a. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air;

b. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan;

c. Pengendalian dampak perubahan iklim;

d. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan;

e. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber air;

f. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam;

g. Koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam;

h. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem;

i. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan;

j. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA;

k. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi.

8.  Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, dengan

kegiatan yaitu :

a. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber

daya alam dan lingkungan hidup;

b. Koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan;

c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan

cadangan SDA.

9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH, dengan

kegiatan yaitu :

a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan;

b. Pengembangan data dan informasi lingkungan;

c. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah.

10. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan kegiatan yaitu :

a. Pengujian emisi kendaraan bermotor;

b. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri;

c. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair;

d. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan

polusi;

e. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran.
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Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif dapat disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :
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BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas,

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora akan membuat laporan kinerja

atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan

indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan

sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang

ditetapkan.

Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1) Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan

(ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan

selesai dan berfungsi (ex-post);

2) Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang

dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat

dilakukan terhadap kegiatan, program dan kebijakan. Terkait dengan

program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1) Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik

berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan

informasi;

2) Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik;

3) Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran pada jangka menengah;

4) Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan

akhir dari pelaksanaan kegiatan;
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5) Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik

potisif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan

asumsi yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka

disusun suatu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD, dimana indikator tersebut menunjukkan kinerja yang akan dicapai

SKPD dalam lima tahun mendatang.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat

di lihat dari tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi
Kinerja
pada
awal

periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi
Kinerja
pada
akhir

periode
RPJMDTahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Standart IKLH 59.49 % 61.3 % 64 % 66.7 % 68.5 % 68.5 % 68.5 %

2 Prosentase jumlah
usaha dan/atau
kegiatan yang
mentaati
persyaratan
administrasi dan
teknis pencegahan
pencemaran air

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3 Rasio cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
dokumen
lingkungan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4 Prosentase jumlah
pengaduan
masyarakat akibat
adanya dugaan
pencemaran dan /

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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No Indikator

Kondisi
Kinerja
pada
awal

periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi
Kinerja
pada
akhir

periode
RPJMDTahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
atau perusakan
lingkungan hidup
yang ditindak
lanjuti

5 Rasio Cakupan
penghijauan di
wilayah Sumber
Mata Air

100 % - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 Prosentase jumlah
sumur resapan dan
lubang resapan
biopori yang
berhasil
dimanfaatkan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

7 Prosentase desa
yang menerapkan
program desa
berwawasan
lingkungan

- - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8 Prosentase
institusi
pendidikan yang
menerapkan
program sekolah
berwawasan
lingkungan /
sekolah adiwiyata

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

9 Prosentase jumlah
instalasi pengolah
limbah cair yang
berhasil
dimanfaatkan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10 Prosentase jumlah
usaha dan / atau
kegiatan sumber
tidak bergerak
yang memenuhi
persyaratan
administrasi dan
teknis pencegahan
pencemaran udara

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Hasil pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi tolok ukur

keberhasilan yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora setiap akhir tahun anggaran dengan

menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas

pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora pada

hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program

jangka menengah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun

2016-2021. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora sebagai salah satu

Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan

pengendalian lingkungan hidup tentunya harus berupaya semaksimal

mungkin dengan cara menjadikan rencana strategis ini sebagai pedoman dan

acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program dan kegiatan

dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang lingkungan hidup di

Kabupaten Blora yang semakin kompleks. Di lain pihak Rencana Strategis ini

juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja

tahunan dan lima tahunan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora.

Dengan demikian setelah rencana strategis ini ditetapkan, Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Blora telah mempunyai pedoman atau arah

yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan

jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.



VII-1 RENSTRA BLH KAB. BLORA Th.2016-2021

BAB VII

PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Blora Tahun 2016–2021 adalah sesuai dengan masa

berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Blora yaitu tahun 2016–2021. Renstra Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Blora Tahun 2016–2021 ini menjadi pedoman dalam

penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora, dengan

tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005 - 2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberi arah

dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu

lima tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas pokok

dan fungsi Badan Lingkungan Hidup. Renstra ini memuat tujuan,

strategi kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah Badan

Lingkungan Hidup yang penyusunannya berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora

Tahun 2016–2021.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 sebagai

berikut:

1. Renstra Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016–2021 dalam

pelaksanaannya agar dapat berjalan memerlukan dukungan dari

seluruh komponen di SKPD. Oleh karena itu Sekretariat, Bidang,

UPT dan jabatan fungsional pada Badan Lingkungan Hidup agar

mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2016-2021, dan
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melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dengan sebaik-baiknya;

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, Bidang, UPT dan

jabatan fungsional pada Badan Lingkungan Hidup dapat menjalin

koordinasi dan kerjasama yang baik;

3. Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2016–2021

akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk

menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan

kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan

Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib

berpedoman pada Renstra Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016–

2021;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Lingkungan

Hidup Tahun 2016–2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan

kegiatan Renstra secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat

nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Blora, maka

dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Lingkungan Hidup Tahun

2016–2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Blora, Agustus 2016

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BLORA

Ir. WAHYU AGUSTINI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19660813 199203 2 011
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