SKPD : XIX. Kantor Lingkungan Hidup
Misi :

1. Melakukan Koordinasi dan Kemitraan untuk Mewujudkan Integrasi dan Sinkronisasi antara Ekonomi dan Lingkungan
dalam Pembangunan Berkelanjutan
2. Melaksanakan Pencegahan Kerusakan dan Pengendalian Pencemaran Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dalam rangka
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
3. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia
dalam Pengelolaan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup secara Terintegrasi

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

1

Meningkatnya kinerja pengelolaan
Jumlah perusahaan yang memiliki
lingkungan hidup oleh stake holder di Kota
sertifikat proper
Cimahi

2

Jumlah perusahaan yang memiliki
dokumen lingkungan

3

Meningkatnya upaya pencegahan,
pemantauan, pengendalian, dan
pengawasan pencemaran terhadap air,
udara ,dan tanah/lahan

Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan dokumen lingkungan

Penanggung jawab

Seksi P2L

Cakupan pemantauan mutu air limbah

Seksi Wasdal

8

Persentase RTH

9

Persentase penanganan pelanggaran
Hukum Lingkungan

10

11

Meningkatnya informasi kualitas
lingkungan

Jumlah pelaku usaha yang memiliki
dokumen lingkungan dibagi jumlah pelaku
usaha yang wajib memiliki dokumen
lingkungan X 100%

Jumlah pemukiman, industri dan sumber
air yang dipantau mutu airnya dibagi
jumlah keseluruhan pemukiman, industri
dan sumber mata air x 100%

5

7

Jumlah perusahaan yang masuk proper
dibagi jumlah perusahaan yang memenuhi
kriteria x 100%

Jumlah pelaku usaha yang memiliki
dokumen lingkungan yang diawasi dibagi
jumlah pelaku usaha yang memiliki
dokumen lingkungan x 100%

Seksi P2L

Tingkat pencegahan , Pemantauan,
Pengendalian dan Pengawasan
Pencemaran Tanah/ Lahan

Keterangan

Seksi Wasdal

Tingkat pengendalian dan pencemaran
status air

Tingkat pengendalian polusi udara

data perusahaan
bersertifikat proper

Seksi AMDAl dan
data pemilik dokumen
Pembinaan Lingkungan lingkungan

4

6

Sumber Data

data perusahaan

Jumlah pelaku usaha yang dipantau mutu
air limbahnya dibagi jumlah pelaku usaha
yang menghasilkan air limbah x 100%

Seksi Wasdal

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber
tidak bergerak yang memenuhi
persyaratan administratif dan teknis
pengendalian pencemaran udara dibagi
jumlah usaha sumber tidak bergerak yang
diinventarisir x 100%

Seksi P2L

luasan lahan dan/atau tanah untuk
produksi biomassa yang telah ditetapkan
dan diinformasikan status kerusakannya
dibagi jumlah lahan yang yang di
peruntukan untuk biomassa dalam RTRW
x 100%

Seksi Amdal dan
data luasan RTH dan
Pembinaan Lingkungan tanaman

Seksi Wasdal

rekapitulasi pengaduan
atau surat masuk

Luas RTH yang ditanami dibagi luas total
RTH yang sudah di tetapkan x 100%
Jumlah kasus Pengaduan yang
ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan
yang masuk x 100%

Dokumen status lingkungan hidup Kota
cimahi

Seksi P2L

ada / tidak ada

Akses Informasi SDA dan Lingkungan
Hidup

Seksi Amdal dan
Pembinaan Lingkungan

ada / tidak ada

