Indikator Kinerja Utama (IKU)
Nama Unit Organisasi

: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

Tugas

: Melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup

Fungsi

:

atas penyelengaraan pemerintahan daerah.
a. Perumusan kebijaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
b. Koordinasi pelaksanaan pencegahan penangulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
c. Pengembangan program kelembagaan dan meningkatkan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
d. Pembinaan teknis pencegahan penanggulangan pencemaran , kerusakan lingkungan;
e. Pembinaan dan pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
f. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
g. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.
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Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan

Untuk meningkatkan pemanfaatan

Terlaksananya kegiatan pemantauan

Laporan hasil dari pemantauan

sumberdaya alam secara berkelanjutan

dan pengelolaan sumber daya alam

air sungai yang ada di Kabupaten

dan pengujian

dengan meminimalkan resiko dampak

secara berkelanjutan dengan

Tebo dan tersusunnya peraturan

lingkungan dan kerusakan sumberdaya

meminimalkan resiko dampak

perundang-undangan pengelolaan

alam

lingkungan dan kerusakan sumber

lingkungan hidup

daya alam.
2

Agar terjadi peningkatan kualitas

Terlaksananya kegiatan pemberian

Laporan hasil pengawasan

sumber daya alam terutama hutan

bantuan bibit tanaman/pohon

lapangan

kompleks dan habitat bagi flora dan fauna

sebagai ekosistem yang kompleks dan

kepada masyarakat

yang memiliki nilai ekonomi, sosial dan

habitat bagi flora dan fauna yang

ekologi yang tinggi

memiliki nilai ekonomi, sosial dan

Peningkatan kualitas sumber daya alam
terutama hutan sebagai ekosistem yang

ekologi yang tinggi.
3

Peningkatan peran serta masyarakat dalam

Untuk meningkatkan peran serta

Terlaksananya kegiatan pemberian

Laporan hasil dari pengawasan

pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

masyarakat dalam pengelolaan sumber

bantuan bibit tanaman/buah kepada

lapangan

daya alam berkelanjutan.

masyarakat danpelepasan satwa ke
lingkungan

4

Peningkatan sistem pemantauan lingkungan,

Untuk meningkatkan sistem

Tersedianya sarana dan fasilitas

Laporan hasil pengawasan

khususnya bagi kegiatan yang punya potensi

pemantauan lingkungan, khususnya

pengelolaan lingkungan hidup

lapangan

terhadap pencemaran lingkungan, agar

bagi kegiatan yang punya potensi

dampak yang timbul dapat diketahui sejak

terhadap pencemaran lingkungan,

Laporan hasil penilaian tim

dini untuk kemudian dapat diambil tindakan
pengelolaan lingkungan yang tepat

agar dampak yang timbul dapat
diketahui sejak dini untuk kemudian
dapat diambil tindakan pengelolaan
lingkungan yang tepat.

5

Peningkatan dan pengembangan kesadaran

Agar terjadi peningkatan dan

Terwujudnya sekolah yang peduli

masyarakat maupun instansi pemerintah

pengembangan kesadaran masyarakat

dan berbudaya lingkungan

dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan

maupun instansi pemerintah dalam

hidup melalui pendidikan, kursus,

menjaga kelestarian fungsi lingkungan

penyuluhan dll.

hidup melalui pendidikan, kursus,
penyuluhan dan lain-lain.

6

Peningkatan penghijauan dan rehabilitasi

Untuk meningkatkan penghijauan

sebagai upaya penanggulangan kerusakan

dan rehabilitasi sebagai upaya

lingkungan

penanggulangan kerusakan lingkungan

Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau

Laporan hasil pengawasan
lapangan
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