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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
limpahan nikmat dan karuniaNya penyusunan Buku Profil Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat diselesaikan 
dengan baik dan diterbitkan. Buku ini memaparkan sejarah 
pendirian, visi misi, struktur organisasi, program kegiatan dan 
kegiatan prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Karanganyar. 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karanganyar 
merupakan organisasi perangkat daerah dengan tugas pokok dan 
fungsi secara umum melaksanakan pengendalian dan 
pengawasan lingkungan, penanggulangan dampak lingkungan 
dan pemulihan dampak lingkungan. Hal tersebut menjadi pilar 
dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Karanganyar yang 
berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
sosialisasi dan pengenalan ke masyarakat agar pengetahuan dan 
peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan 
Kabupaten Karanganyar yang berkelanjutan dapat terwujud. 

Buku Profil ini disusun berdasarkan kompetensi bidang 
lingkungan hidup mengacu pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dengan program kegiatan yang bersinergi terhadap 
program kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar. Tim 
Penyusun Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Karanganyar mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 
yang telah membantu kelancaran penyusunan buku ini. 
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1.1. LATAR BELAKANG 

1.2. VISI DAN MISI 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagai 

lembaga yang berfungsi melaksanakan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar memiliki 

visi yang akan diimplementasikan dalam program kegiatan. Sejalan 

dengan viisi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan dengan 

memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan 

proyeksi yang diinginkan ke depan, maka Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Karanganyar menetapkan visi : 

 

“Terwujudnya Lingkungan Hidup Karanganyar yang Bersih,  

Sehat dan Lestari” 

 

Yang dapat diartikan sebagai membangun Karanganyar 

yang berkelanjutan sebagai kota yang bebas dari pencemaran dan 

berwawasan lingkungan. 

Untuk mendukung visi yang telah ditetapkan, maka Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mempunyai misi sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan, 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 
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2. Meningkatkan upaya pelestarian sumber daya alam, ekosistem 

dan keanekaragaman hayati; 

3. Meningkatkan peran serta, kemitraan dan kemandirian 

masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 

4. Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan di bidang 

pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam kepada 

masyarakat; 

5. Meningkatkan kapasitas organisasi, kelembagaan dan aparatur 

Visi dan misi tersebut mempunyai maksud upaya untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan 

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 

pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup yang professional, 

transparan, akuntabel dengan melibatkan peran serta masyarakat, 

dunia usaha serta pihak-pihak terkait, sesuai peraturan perundang-

undangan. 

  

1.3. TUJUAN 

Visi dan misi yang telah ada selanjutnya dijabarkan 

kedalam tujuan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 
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2. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup 

3. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup 

4. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam 

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/ 

kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

6. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam 

dan lingkungan hidup 

7. Meningkatkan pelayanan publik di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya 

aparatur lingkungan hidup  

9. Meningkatkan kapasitas laboratorium uji lingkungan 

 

1.4. SASARAN 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditentukan sasaran-

sasarannya, yaitu : 

1. Terpeliharanya kualitas air 

2. Terpeliharanya kualitas udara 

3. Meningkatnya penanganan sampah 
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4. Meningkatnya pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 

dan LB3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) 

5. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/ kegiatan terhadap 

peraturan perundang-undangan 

6. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 

7. Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air 

8. Meningkatnya luasan lahan kritis yang direhabilitasi 

9. Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan 

vegetasi 

10. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi 

lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim 

11. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

12. Terpenuhinya dokumen informasi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup 

13. Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah 

14. Meningkatnya pelayanan sedot tinja 

15. Meningkatnya pelayanan perijinan di bidang lingkungan hidup 

16. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur lingkungan 

hidup 
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17. Terwujudnya laboratorium uji kualitas lingkungan yang 

terakreditasi 

18. Meningkatnya kompetensi aparatur pengelola laboratorium uji 

kualitas lingkungan 

 

1.5. KEBIJAKAN 

Kebijakan-kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Karanganyar adalah : 

a. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas air 

b. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas udara 

c. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui 

penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan 

operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan 

d. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan 

sampah secara mandiri 

e. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan 

pencemaran 

f. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan 

g. Melaksanakan. 

h.  pendampingan masyarakat dalam pengendalian lingkungan 
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i. Mengembangkan upaya pengelolaan serta meningkatkan fungsii 

koordinasi untuk mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh 

(Adipura) 

j. Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan 

berbudaya lingkungan (Adiwiyata) 

k. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air 

l. Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa 

m. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan 

vegetasi 

n. Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi lingkungan hidup 

o. Pembinaan dan pemberian stimulant kepada masyarakat yang 

melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 

 

  



 
8 

 

 

BAB II 

GAMBARAN  

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
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2.1. SEJARAH RINGKAS 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar awalnya 

merupakan Bagian Lingkungan Hidup yang berada di lingkungan 

Sekretariat Daerah kabupaten Karanganyar. Organisasi lingkungan 

hidup tersebut berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan Daerah Kabupaten Karanganyar (BAPEDALDA) sekitar 

tahun 2000.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 

Nomor 09 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Karanganyar, maka BAPEDALDA berubah 

menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. 

Perubahan ini diperkuat juga dengan Keputusan Bupati Karanganyar 

Nomor 322 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi 

Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Karanganyar.  

Tahun 2009, mengalami perubahan dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Karanganyar berubah menjadi Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Karanganyar. Perubahan ini berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 
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2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural 

pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati 

Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, 

dibentuklah Organisasi perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup 

yang merupakan gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan bidang 

Kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). 

 

2.2. STRUKTUR ORGANISASI 

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub Bagian Perencanaan; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
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c. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, terdiri dari : 

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; 

2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; 

dan 

3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan. 

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan 

Hidup, terdiri dari : 

1. Seksi Pencemaran Lingkungan; 

2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan 

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 

e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan 

Kapasitas, terdiri dari : 

1. Seksi Kehutanan dan Pengembangan Kapasitas 

2. Seksi Pengelolaan Sampah; dan 

3. Seksi Pengelolaan Limbah. 

f. UPTD; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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2.3. POTENSI 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar didukung 

oleh 91 ASN dan 118 Tenaga Non ASN dengan latar belakang 

pendidikan meliputi SD, SMP, SMA, Sarjana Strata 1 Jurusan Teknik 

Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Industri, Pertanian dan lain-lain. 

Bahkan Sarjana Strata 2 Jurusan Ilmu Lingkungan serta jurusan 

Manajemen. 
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2.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DLH 

Mengacu pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, rincian tugas dan fungsi 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Kepala Dinas 

Tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Lingkungan Hidup  

Fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang 

persampahan serta kesekretariatan; 

b. pelaksanaan kordinasi kebijakan di bidang lingkungan hidup, 

kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub 

bidang persampahan; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, 

kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub 

bidang persampahan; 
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d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan 

hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat 

sub bidang persampahan; 

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; 

f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 

g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

2. Sekretariat 

Mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, 

evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, 

keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, 

dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, 

pelayanan administrasi, serta mempunyai fungsi : 

a. pengkoordinasian kegiatan; 

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program 

kerja; 

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip 

dan dokumentasi; 
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d. pengkoordinasian tatalaksana; 

e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-

undangan; 

f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan 

dokumentasi; 

g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan 

Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai 

dengan lingkup tugasnya; dan 

i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Sekretariat membawahi 3 sub bagian yaitu sub Bagian 

Perencanaan, sub Bagian Keuangan serta sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian.  

 

2.1. Sub Bagian Perencanaan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program 

kerja, informasi dan kehumasan. 
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2.2. Sub Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program 

kerja serta pengelolaan keuangan dan aset. 

 

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan 

ketatausahaan, hukum, keorganisasian dan 

ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, 

kepegawaian dan pelayanan administrasi. 

 

3. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan 

kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan penataan, penaatan dan pengelolaan lingkungan 

hidup, serta mempunyai fungsi : 
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a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan kajian 

dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakan 

hukum lingkungan; 

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis perencanaan dan 

kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan 

penegakan hukum lingkungan; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan kajian 

dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakan 

hukum lingkungan; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis 

perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian 

sengketa dan penegakan hukum lingkungan; 

e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, terdiri dari : 

3.1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan rencana perencanaan dan pengkajian dampak 

lingkungan. 
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3.2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; 

dan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup. 

 

3.3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan. 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan penegakan hukum lingkungan hidup. 

 

4. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup 

Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan 

kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan 

hidup, serta mempunyai fungsi : 

a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, 

kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup; 

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengendalian 

pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup; 
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c. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, 

kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis 

pengendalian pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan 

lingkungan hidup;  

e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan 

Hidup, terdiri dari : 

4.1. Seksi Pencemaran Lingkungan; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pengendalian pencemaran lingkungan. 

 

4.2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pengendalian kerusakan lingkungan. 
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4.3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pemeliharaan lingkungan hidup. 

 

5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan 

Kapasitas 

Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan 

kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta 

pelaporan meliputi penetapan bidang kehutanan, pengelolaan 

sampah, pengelolaan limbah, pengembangan kapasitas 

lingkungan hidup dan penghargaan lingkungan hidup, serta 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan kebijakan teknis bidang kehutanan, pengelolaan 

sampah dan limbah; 

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang kehutanan, 

pengelolaan sampah dan limbah; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kehutanan, 

pengelolaan sampah dan limbah; 

d. pemantauan, evaluasi dan pengawasan bidang kehutanan, 

pengelolaan sampah dan limbah 

e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan 

Kapasitas, terdiri dari : 

5.1. Seksi Kehutanan dan Pengembangan Kapasitas; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kehutanan 

dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup. 

 

5.2. Seksi Pengelolaan Sampah; dan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pengelolaan sampah. 

 

5.3. Seksi Pengelolaan Limbah. 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pengelolaan limbah. 
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BAB III 

PELAYANAN   

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
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3.1. UKL-UPL 

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah salah satu instrument 

pengelolaan lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan 

perizinan bagi pemrakarsa yang akan melaksanakan suatu usaha/ 

kegiatan di berbagai sektor. 

Dokumen UKL-UPL dibuat pada fase perencanaan proyek 

sebagai kelengkapan dalam memperoleh perizinan. UKL-UPL 

diwajibkan pula bagi usaha/ kegiatan yang telah berjalan namun 

belum memiliki UKL-UPL. UKL-UPL dibuat untuk proyek-proyek yang 

dampak lingkungannya dapat diatasi, skala pengendaliannya kecil 

dan tidak kompleks. 

  

3.2. PENGADUAN LINGKUNGAN 

Pengaduan lingkungan adalah jenis pengaduan yang 

meliputi pencemaran dan kerusakan lingkungan diarahkan ke DLH 

Kabupaten Karanganyar Bidang Penataan dan Penaatan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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3.3. IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC) 

IPLC adalah upaya pengendalian pencemaran air agar 

terwujud kelestarian fungsi air yaitu air yang ada pada sumber-

sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan 

peruntukannya. 

 

3.4. IZIN TPS B3 

Izin TPS B3 adalah izin pembangunan tempat 

penyimpanan sementara yang diberikan kepada usaha/ kegiatan 

yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan 

yang akan melakukan pengelolaan dengan penyimpanan limbah B3 

yang dihasilkan. Tata laksana dan perizinannya diatur dalam 

peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label 

Limbah B3. 
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN DAN POTENSI   

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
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4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada 

periode ini memiliki beberapa program kerja dan kegiatan-kegiatan 

yang akan dilaksanakan, yaitu : 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 Penyediaan jasa surat menyurat 

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/ operasional 

 Penyediaan jasa kebersihan kantor 

 Penyediaan alat tulis kantor 

 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

 Penyediaan makanan dan minuman 

 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/ luar daerah 

 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 

 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan laboratorium 
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c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

 Penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan SKPD 

 

d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 

persampahan 

 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan 

sarana persampahan 

 Peningkatan operasional dan pemeliharaan kebersihan 

 Pengadaan kendaraan operasional persampahan 

 Pemeliharaan sarana prasarana persampahan 

 Contolled Landfill TPA Sukosari Jumantono 

 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan 

Sampah Colomadu 

 

e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

Hidup  

 Pengendalian pencemaran logam berat pada lahan pertanian 
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 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan 

hidup 

 Pengelolaan B3 dan limbah B3 

 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 

 Pengendalian dan pemantauan kualitas udara 

 Pengendalian pencemaran air 

 Pengelolaan teknis dampak lingkungan 

 Pos pengaduan lingkungan hidup 

 Pemantauan kualitas air sungai dan pembinaan prokasih/ 

superkasih 

 Program menuju sekolah adiwiyata 

 Pembuatan IPAL Biogas 

 Pembuatan IPAL USK Tahu 

 Operasional dan pengelolaan IPLT Kaliboto 

 Revitalisasi IPLT Kaliboto 

 Pengadaan truck sedot tinja 

 Fasilitasi sedot tinja gratis 

 

f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 

 Pengendalian dampak perubahan iklim 

 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan 

dan konservasi SDA 
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 Peningkatan konservasi lahan kritis 

 Penerapan pemanfaatan lahan pekarangan dan pengelolaan 

sam[ah dengan pemberdayaan wanita 

 Penyebaran informasi pencegahan kerusakan sumber daya 

alam 

 

g. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya 

Alam 

 Konservasi kawasan resapan air lereng gunung lawu 

 

h. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 Penyusunan IKLH Kabupaten Karanganyar 

 Penyusunan program kerja pengelolaan lingkungan hidup 

 Status Lingkungan Hidup Daerah 

 Pusat Informasi Lingkungan (PIL/ Bank Data) 

 Penyusunan Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup 

 Penyusunan informasi status kerusakan lahan/ tanah untuk 

produksi biomassa 

 Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup 

 Intensifikasi Data Primer 
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i. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 

 Operasional laboratorium lingkungan hidup 

 Pengadaan peralatan penunjang laboratorium 

 Persiapan dan akreditasi laboratorium lingkungan 

 

j. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

 Penataan RTH 

 

4.2. KEGIATAN 

 

Selain memiliki program-program kerja, Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Karanganyar juga memiliki beberapa kegiatan utama. 

Kegiatan-kegiatan tersebut, antara lain : 

 

1. PEMBINAAN SEKOLAH ADIWIYATA 

 

Kegiatan Pembinaan Sekolah Adiwiyata adalah program yang 

bertujuan untuk mendorong dan membantu sekolah-sekolah 

agar dapat turut melaksanakan upaya pemerintah menuju 

pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi 

kepentingan generasi yang akan datang. 



 
33 

 

 

Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Adiwiyata mengharapkan 

setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju 

lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan 

yang negatif. 

 

Manfaat kegiatan ini : 

(1) Merubah perilaku warga sekolah untuk melakukan budaya 

pelestarian lingkungan. 

(2) Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan 

operasional sekolah. 

(3) Meningkatkan penghematan sumber dana melalui 

pengurangan sumber daya dan energi. 

(4) Meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman 

dan kondusif bagi semua warga sekolah. 

(5) Menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga 

sekolah. 

(6) Menghindari berbagai resiko dampak lingkungan di wilayah 

sekolah. 

(7) Menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang 

pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik 

dan benar. 
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Berikut daftar nama sekolah adiwiyata di Kabupaten 

Karanganyar binaan Dinas Lingkungan Hidup yang berhasil 

mencapai tingkat Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata 

Nasional. 

 

Sekolah Adiwiyata Mandiri 

(1) SMPN 1 Karanganyar 

(2) SMAN Jumapolo 

(3) SDN 3 Jaten 

(4) SDN 3 Jati 

 

Sekolah Adiwiyata Nasional 

(1) SMPN 2 Karanganyar (7) SDN 3 Ngringo 

(2) SMPN 3 Karanganyar (8) SMPN 2 Kebakkramat 

(3) SDN 1 Karanganyar (9) SMPN 3 Tasikmadu 

(4) SDN 1 Karangpandan (10) SMPN 2 Colomadu 

(5) SDN 2 Ngemplak (11) SDN 1 Berjo 

(6) MI Muhammadiyah Karanganyar 
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2. PROPER  

PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan yang 

dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 

1995, untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan 

lingkungannya. Dari penilaian proper, perusahaan akan 

memperoleh citra / reputasi sesuai bagaimana pengelolaan 

lingkungannya. Citra tersebut dinilai dengan warna emas, hijau, 

biru, merah dan hitam.  

Proper emas merupakan proper yg terbaik, artinya perusahaan 

tersebut sudah menerapkan pengelolaan lingkungan secara 

menyeluruh dan kontinu. Jika sebuah perusahaan mendapat 2x 

warna hitam secara berturut-turut, perusahaan tersebut bisa 

dituntut dan usaha akan dihentikan. 

Mekanisme dan Kriteria PROPER 

1. Proper Emas :  

adalah predikat / reputasi bagi perusahaan yang telah 

melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang 
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dipersyaratkan dan melakukan upaya-upaya pengembangan 

masyarakat secara berkesinambungan. 

 

2. Proper Hijau :  

adalah reputasi bagi perusahaan yang telah melakukan 

pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah 

mempunyai : 

 Keanekaragaman Hayati 

 Sistem Manajemen Lingkungan 

 3R Limbah Padat 

 3R Limbah B3 

 Konservasi Penurunan Beban Pencemaran Air 

 Penurunan Emisi 

 Efisiensi Energi 

 

3. Proper Biru :  

adalah reputasi bagi perusahaan yang telah melakukan upaya 

pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan 

ketentuan atau peraturan yang berlaku (telah memenuhi semua 

aspek yang dipersyaratan oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan). Proper biru ini adalah nilai minimal yang harus 

dicapai oleh semua perusahaan dalam bidang berikut : 

http://www.pelatihanlingkungan.com/social-mapping-dan-pembentukan-program-csr-perusahaan/
http://www.pelatihanlingkungan.com/social-mapping-dan-pembentukan-program-csr-perusahaan/
http://www.pelatihanlingkungan.com/konservasi-dan-reklamasi-keanekaragaman-hayati/
http://www.pelatihanlingkungan.com/sistem-manajemen-lingkungan-iso-140012015/
http://www.pelatihanlingkungan.com/manajemen-dan-3r-reduce-reuse-recyle-sampah-domestik/
http://www.pelatihanlingkungan.com/pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-limbah-b3-berdasarkan-pp-no-101-tahun-2014/
http://www.pelatihanlingkungan.com/audit-dan-konservasi-air/
http://www.pelatihanlingkungan.com/efisiensi-energi-dan-penurunan-gas-rumah-kaca/
http://www.pelatihanlingkungan.com/auditor-energi-untuk-sertivikasi-kompetensi/
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 Penilaian Tata Kelola Air 

 Penilaian Kerusakan Lahan 

 Pengendalian Pencemaran Laut 

 Pengelolaan Limbah B3 

 Pengendalian Pencemaran Udara 

 Pengendalian Pencemaran Air 

 Implementasi AMDAL 

 

4. Proper Merah :  

adalah reputasi bagi perusahaan sudah melakukan upaya 

pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai 

hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang : 

 Penilaian Tata Kelola Air 

 Penilaian Kerusakan Lahan 

 Pengendalian Pencemaran Laut 

 Pengelolaan Limbah B3 

 Pengendalian Pencemaran Udara 

 Pengendalian Pencemaran Air 

 Implementasi AMDAL 

 

 

http://www.trainingproper.com/all-about-kriteria-peringkat-proper-emas-hijau-biru-merah-dan-hitam/www.pelatihanlingkungan.com/audit-dan-konservasi-air/
http://www.pelatihanlingkungan.com/pemantauan-lingkungan/
http://www.pelatihanlingkungan.com/pemantauan-kualitas-mangrove-padang-lamun-dan-terumbu-karang/
http://www.pelatihanlingkungan.com/pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-limbah-b3-berdasarkan-pp-no-101-tahun-2014/
http://www.pelatihanlingkungan.com/wp-admin/post.php?post=133&action=edit
http://www.pelatihanlingkungan.com/pengelolaan-air-limbah-untuk-kompetensi-mppa-manajer-pengendalian-pencemaran-air/
http://www.pelatihanlingkungan.com/implementasi-dan-pembuatan-laporan-amdal-dan-ukl-upl/
http://www.trainingproper.com/all-about-kriteria-peringkat-proper-emas-hijau-biru-merah-dan-hitam/www.pelatihanlingkungan.com/audit-dan-konservasi-air/
http://www.pelatihanlingkungan.com/pemantauan-lingkungan/
http://www.pelatihanlingkungan.com/pemantauan-kualitas-mangrove-padang-lamun-dan-terumbu-karang/
http://www.pelatihanlingkungan.com/pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-limbah-b3-berdasarkan-pp-no-101-tahun-2014/
http://www.pelatihanlingkungan.com/wp-admin/post.php?post=133&action=edit
http://www.pelatihanlingkungan.com/pengelolaan-air-limbah-untuk-kompetensi-mppa-manajer-pengendalian-pencemaran-air/
http://www.pelatihanlingkungan.com/implementasi-dan-pembuatan-laporan-amdal-dan-ukl-upl/
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5. Proper Hitam :  

adalah peringkat paling bawah dalam mengelola lingkungan, 

Belum melakukan upaya dalam pengelolaan lingkungan 

sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga berpotensi 

mencemari lingkungan , dan beresiko untuk ditutup ijin usahanya 

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 

bidang : 

 Penilaian Tata Kelola Air 

 Penilaian Kerusakan Lahan 

 Pengendalian Pencemaran Laut 

 Pengelolaan Limbah B3 

 Pengendalian Pencemaran Udara 

 Pengendalian Pencemaran Air 

 Implementasi AMDAL 

Kriteria ketaatan digunakan untuk pemeringkatan adalah biru, 

merah dan hitam . Sedangkan kriteria penilaian aspek lebih dari 

yang dipersyaratkan (beyond compliance) adalah hijau dan 

emas.  

 

http://www.trainingproper.com/all-about-kriteria-peringkat-proper-emas-hijau-biru-merah-dan-hitam/www.pelatihanlingkungan.com/audit-dan-konservasi-air/
http://www.pelatihanlingkungan.com/pemantauan-lingkungan/
http://www.pelatihanlingkungan.com/pemantauan-kualitas-mangrove-padang-lamun-dan-terumbu-karang/
http://www.pelatihanlingkungan.com/pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-limbah-b3-berdasarkan-pp-no-101-tahun-2014/
http://www.pelatihanlingkungan.com/wp-admin/post.php?post=133&action=edit
http://www.pelatihanlingkungan.com/pengelolaan-air-limbah-untuk-kompetensi-mppa-manajer-pengendalian-pencemaran-air/
http://www.pelatihanlingkungan.com/implementasi-dan-pembuatan-laporan-amdal-dan-ukl-upl/
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Perusahaan di Kabupaten Karanganyar belum ada yang 

mencapai kriteria Proper Emas dan Hijau. Adapun yang 

mendapat reputasi Proper Biru, yaitu : 

(1) PT. Sari Warna Asli 1; 

(2) PT. Acidatama; 

(3) PT. Sekar Bengawan;  

(4) PT. Indaco; 

(5) PT. Mutu Gading; 

(6) PG. Tasikmadu. 

 

3. KARSA (Kartu Sanitasi) Gratis 

 

KARSA merupakan terobosan baru Pemerintah Karanganyar 

dalam memberikan layanan penyedotan dan pengolahan lumpur 

tinja dan jamban sehat dan layak. 

 

Kartu KARSA merupakan kartu untuk jaminan dilakukan 

penyedotan tinja pada septick tank yang sudah penuh dengan 

sasaran prioritas adalah keluarga MBR (Masyarakat 

Berpendapatan Rendah) berdasarkan ketentuan anjuran pada 

penyedotan kedua (tahun ketiga setelah penyedotan) dibiayai 
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secara mandiri. KARSA juga diharapkan dapat merangkul sedot 

tinja swasta. 

 

Pelayanan KARSA dimotori oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Karanganyar dan dilaksanakan mulai tahun 2018. 

Pada tahun 2018 Kartu Sanitasi “KARSA” digunakan untuk 2.000 

sedot tinja gratis bagi keluarga dengan kriteria MBR. Dukungan 

pelaksanaan layanan sedot tinja juga diberikan dari Baznas yaitu 

akan melakukan sedot tinja gratis untuk masjid dan mushola se-

Kabupaten Karanganyar. 

Pencapaian Tuntas akses sanitasi menyeluruh, Stop Bebas 

Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Terverifikasi dan 

peluncuran Kartu Sanitasi “KARSA” merupakan wujud dari 

penerapan kebijakan strategis yang telah dilaksanakan oleh 

Kabupaten Karanganyar. 
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Kartu Sanitasi untuk Layanan Sedot Tinja Gratis bagi 

Masyarakat Kriteria Tidak Mampu 

 

 

Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kaliboto 
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Buku Catatan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) 
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4. POS PENGADUAN 

 

Pos Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Karanganyar menerima segala bentuk aduan bidang lingkungan 

hidup dari berbagai sumber media maupun aduan dari 

masyarakat yang datang langsung ke kantor. Untuk tupoksi 

penanganan aduan berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar 

Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup merupakan ranah kegiatan Bidang Penataan dan 

Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(P4LH) seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan. 

Aduan tentang lingkungan hidup yang ditangani sangat 

beragam. Mayoritas aduan adalah pencemaran udara akibat 

aktivitas industri dan peternakan ayam yang menimbulkan bau 

tidak sedap di lingkungan masyarakat. 

Sumber media yang sering dipakai masyarakat untuk 

menyampaikan aduan yaitu media sosial resmi seperti website, 

Instagram resmi, facebook. Juga melalui nomor hotline aduan 

kepada Bupati Karanganyar yang terintegrasi dalam program 

Sapamas 08112629999.  
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Jumlah dan sumber aduan yang diterima pada tahun 2018 

 

Semua aduan yang masuk pada tahun 2018 telah 

ditindaklanjuti sesuai prosedur dan terselesaikan dengan baik. 

 

Berikut alur penanganan aduan yang masuk sampai 

terselesaikan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 9 Tahun 2010. 

 

 

 

 

SAPAMAS
58%

Email
14%

Instagram
3%

Telepon Kantor
3%

Surat Tertulis
8% Datang 

Langsung
14%

SAPAMAS Email Instagram

Telepon Kantor Surat Tertulis Datang Langsung
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Alur Penanganan Aduan Dinas Lingkungan Hidup 

Kab.Karanganyar 
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5. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 

 

Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Karanganyar adalah unit yang melayani, 

mengangkut, menata, mengatur dan mengelola sampah yang 

ditimbulkan dari aktivitas kota. Tempat Penampungan Akhir 

(TPA) Kabupaten Karanganyar berlokasi di Desa Sukosari 

Kecamatan Jumantono dengan luas ± 5,6 Ha. 
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Saat ini, layanan pengangkutan sampah baru tersedia di 

8 (delapan) kecamatan yaitu kecamatan Karanganyar, 

Tasikmadu, Karangpandan, Jaten, Kebakkramat, Colomadu, 

Gondangrejo dan Tawangmangu. Pengangkutan sampah 

dilayani oleh 19 armada truck sampah. 

6. PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DAN REKOMENDASI 

DOKUMEN LINGKUNGAN 

Ajuan permohonan izin lingkungan serta permohonan 

rekomendasi dokumen lingkungan (UKL/UPL ataupun SPPL) 

dari pada pelaku usaha di Kabupaten Karanganyar dikelola oleh 

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Bidang 

Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (P4LH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Karanganyar.  
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Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab.Karanganyar 

Jl. Lawu No. 204, Bejen, Kec.Karanganyar. Kab.Karanganyar 

 

 

Laboratorium Penguji DLh Kab.Karanganyar 

Jl. KH. Samanhudi, Kompleks Perkantoran Cangakan, 

Kec.Karanganyar. Kab.Karanganyar 
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Tlogo Madirdo, Ngargoyoso 

Salah satu bentuk keanekaragaman hayati di 

Kab.Karanganyar 

 

 
Pemberian bibit tanaman di daerah sumber-sumber air 

dan/atau rawan bencana tanah longsor 
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Pengendalian Pencemaran Air 

Pengambilan sampel air limbah indutri untuk dianalisa 

sesuai parameter 



 
54 

 

 
 

 
 

Pengendalian Pencemaran Udara 
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Pengendalian Pencemaran Udara 

 

 

Pos Aduan  

Tindaklanjut Aduan Masyarakat tentang Masalah Lingkungan 
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Pengawasan terhadap Pelaku Usaha  

Pengelola / Penghasil LB3 
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Sosialisasi / Pembinaan kepada para pelaku industri 

maupun kader lingkungan 
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Pembuatan Sumur Resapan 

 

 

Pembuatan IPAL Biogas Ternak 
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Operasional Persampahan  
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Peningkatan operasional dan pemeliharaan kebersihan 
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TPA Sukosari, Jumantono 
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IPLT Kaliboto, Mojogedang 
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Operasional Sedot Tinja 
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Penyerahan Sertifikat Akreditasi KAN untuk 

Laboratorium Penguji DLH Kab.Karanganyar 
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Operasional Laboratorium Penguji 
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MEDIA SOSIAL RESMI DLH KAB.KARANGANYAR 

 

 
Website resmi :  

www.dlh.karanganyarkab.go.id 

 

 

Facebook : Dlh Karanganyar 

http://www.dlh.karanganyarkab.go.id/
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Instagram Resmi : @dlh_kab_karanganyar 
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Twitter Resmi : @dlhkaranganyar1 
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