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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan  

 DLH merupakan SKPD yaitu penggunaan anggaran wajib merancang dan 

menyusun APBD. Untuk mencapai tujuan akuntabilitas publik, APBD disusun 

berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).   

Program kegiatan/usaha yang telah lolos verifikasi yang dilakukan oleh setiap 

bidang dalam Musrenbang, akan disampaikan ke sub bagian penyusunan program. 

Program kegiatan/usulan akan disesuaikan dengan program kegiatan yang masuk 

dalam pendanaan APBD, khususnya program prioritas peningkatan produksi, 

produktivitas, dan peningkatan hasil serta disesuaikan dengan indikator kinerja 

utama. Program kegiatan yang tidak sesuai dengan APBD akan dialihkan kepada 

APBN.  

 Anggaran yang telah disusun oleh Sub Bagian Penyusunan Program dan 

diotorisasi oleh Kepala DLH Kabupaten Pasuruan dan dituangkan dalam Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) kemudian diserahkan ke Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kemudian BPKAD melakukan penelitian 

terhadap rancangan APBD yang diusulkan oleh SKPD. Setelah BPKAD 

melakukan penelitian, APBD dapat dicairkan oleh sub bagian keuangan. BPKAD 

memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. 

Kemudian Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD dan 

PPKD mengotorisasi rancangan DPA-SKPD yang selanjutnya akan dibahas olen 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berdasrakan hasil verifikasi, PPKD 

mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. 

DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD, Satuan Kerja 

Pengawasan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.  

 

3.2 Saran  

 Secara umum, DLH Kabupaten Pasuruan sudah cukup baik dalam 

merancang dan menyusun program kegiatan serta mengelola keuangan. Namun, 

penyerahan usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran oleh setiap bidang sering 
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mengalami keterlambatan dan adanya kendala mengenai penyusunan dokumen di 

karenakan dokumen AMDAL yang berisi tentang kajian dampak besar dan 

penting mengenai sebuah rencana usaha atau kegiatan pada lingkungan hidup 

sehingga menyebabkan penyusunan APBD pada DLH Kabupaten Pasuruan 

menjadi terhambat dan mengakibatkan peningkatan kebutuhan anggaran biaya 

dalam penyusunan dokumen AMDAL. Maka, agar hal tersebut tidak terjadi lagi 

sebaiknya usulan RKA dan penyusunan dokumen AMDAL pada DLH Kabupaten 

Pasuruan dikirim soft copy melalui email sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditetapkan atau dikirim langsung pada DLH 1 minggu sebelum jadwal yang sudah 

ditetapkan.   

 Dari permasalahan atau kedala yang ada dapat mengakibatkan adanya 

penundaan kegiatan mengenai penyusunan dokumen lingkungan, bahkan hal 

tersebut juga berdampak pada dihentikannya penyusunan dokumen lingkungan 

tersebut. Akibat Permasalahan atau kendala tersebut, perlu dilakukan evaluasi 

menyangkut rencana kegiatan dan evaluasi menyangkut proses dari kegiatan 

penyusunan dokumen AMDAL. Dari permasalahan yang ada dapat di berikan 

saran bagaimana cara mengurangi permasalahan tersebut dengan cara, pemerintah 

harus memeiliki tim dalam penyusunan dokumen yang handal serta mengurangi 

rencana kegiatan supaya tidak di hentikan atau dibatalkan dan tidak berpengaruh 

terhadap penyusunan dokumen tersebut.  
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