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BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK  SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mendukung Misi Kepala Daerah dan mengatasi atau meminimalisir
permasalahan – permasalahan lingkungan hidup, maka dijalankan program - program dan
kegiatan – kegiatan  utama yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016 - 2021
adalah :
5.1 Rencana program, Kegiatan dan Indikator Kinerja .

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program ini bertujuan meningkatkan upaya pengelolaan sampah melalui metode –

metode baru yang lebih efektif dan efisien agar sampah guna dapat dimanfaatkan
kembali. Sasarannya adalah mengurangi jumlah sampah yang ada di TPS – TPS
sebelum dilakukan pengangkutan ke TPA melalui pengolahan sampah dengan prinsip
3R. Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
b. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
c. Peningkatan fungsi sungai dan drainase
d. Oprasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
e. Penyedian sarana dan prasarana persampahan
f. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kebersihan
g. Pembuatan biogas
h. Pengelolaan dan Pengendalian Limabah B3

2. Program Pengendalian Pencemaran adan Perusakan lingkungan Hidup.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya
mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas
lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta
kegiatan industri dan transportasi.

Sasaran program ini untuk mewujudkan tercapainya kualitas lingkungan hidup
yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
Dengan kegiatan sebagai berikut :
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a. Penataan hukum lingkungan
b. Koordinasi penilaian kota sehat dan adipura
c. Pengkajian dampak lingkungan.
d. Koordinasi Penyusunan AMDAL.
e. Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan.
f. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup
g. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup
h. Koordinasi Kegiatan Pertambngan Tanpa Ijin (PETI)
i. Pemantauan kerusakan lingkungan
j. Pengadaan alat – alat laboratorium
k. Koordinasi Pengeloaan Prokasih dan Super Kasih

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan

pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral.
Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya
alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan
berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan
konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali
dan eksploitatif. Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pemantauan Kualitas Badan air sungai
b. Pengujian emisi/polusi akibat aktifitas industri
c. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kualitas sumber

daya alam dan lingkungan hidup.
d. Penanaman bibit mangrove dan bibit penghijauan / pohon pelindung

IV. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
lingkungan .

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang
lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup
melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang
ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi
sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai
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dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap
daerah. Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan
hidup.

b. Identifikasi sumber daya alam dan pengembangan data dan informasi
lingkungan

c. Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD) dan neraca SDA
d. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang LH
e. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(RPPLH)
5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Aparatur
seperti Aparatur kecamatan, desa, pelaku usaha dan tokoh masyarakat terhadap
pengendalian kerusakan dan pencemaran Lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai
melalui program ini adalah Terpantaunya polusi dan Kerusakan lingkungan Aparatur
kecamatan, desa, pelaku usaha dan tokoh masyarakat. Dengan kegiatan sebagai
berikut :

a. Mini Lokakarya Pengendalian Pencemaran
6. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia
terhadap pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan. Sasaran yang ingin dicapai
melalui program ini adalah adanya koordinasi pengendalian kebakaran Hutan dan
Lahan. Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan

7. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Adapun kelompok sasaran program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 – 2021 sebagaimana tabel berikut :


