INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
TAHUN 2019
1.

Jabatan

: KASUBAG BINA LINGKUNGAN HIDUP

2.

Tugas

:

3.

Fungsi

:

KINERJA

a. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. menyusun bahan rumusan kebijakan, draf regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan/penyuluhan di bidang
lingkungan hidup;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan/sosialisasi/penyuluhan di bidang kehutanan;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang lingkungan hidup;
e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan aset di lingkup Bagian Administrasi Sumber Daya Alam; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Terwujudnya data potensi
dan perkembangan pengelolaan sumber daya alam
lingkungan hidup.

Prosentase jumlah data potensi dan perkembangan Jumlah data yang dikumpulkan dari
pengelolaan sumber daya alam bidang bidang Dinas/Instansi dibagi jumlah Dinas/Instansi
lingkungan hidup di Kabupaten Magetan sebagai terkait bidang lingkungan hidup x 100%
bahan penyusunan buku SDA dalam angka.

Dinas/Instansi
terkait
pengelolaan sumber daya
alam bidang lingkungan
hidup.

Terlaksananya
kegiatan
pembinaan,
pengendalian
dan pengawasan secara
terpadu
pelaksanaan
kegiatan gerakan rehabilitasi
hutan dan lahan.

Prosentase
jumlah
kegiatan
pembinaan, Jumlah kegiatan yang diukur dibagi jumlah Kasubag Bina Liingkungan
pengendalian dan pengawasan secara terpadu rencana kegiatan x 100%
Hidup
pelaksanaan kegiatan gerakan rehabilitasi hutan
dan lahan.
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Terlaksananya
kegiatan Prosentase
jumlah
sasaran
kegiatan Jumlah sasaran yang diukur dibagi jumlah Kasubag Bina Lingkungan
monitoring / pemantauan monitoring/pemantauan lapangan secara terpadu rencana sasaran kegiatan x 100%
Hidup
lapangan secara terpadu pengelolaan persampahan.
pengelolaan persampahan.
Terlaksananya
kegiatan Prosentase jumlah peserta kegiatan RAKOREV Jumlah peserta yang hadir dibagi jumlah Kasubag Bina Lingkungan
RAKOREV
bidang bidang Pengelolaan persampahan.
rencana peserta x 100%
Hidup
pengelolaan persampahan.
Terlaksananya
kegiatan Prosentase
jumlah
sasaran
kegiatan Jumlah sasaran yang diukur dibagi jumlah Kasubag Bina Lingkungan
monitoring / pemantauan monitoring/pemantauan
pengelolaan
Ruang rencana sasaran kegiatan x 100%
Hidup
lapangan secara terpadu Terbuka Hijau (RTH).
pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH).
Terlaksananya
kegiatan Prosentase jumlah peserta kegiatan RAKOREV Jumlah peserta yang hadir dibagi jumlah Kasubag Bina Lingkungan
RAKOREV
bidang bidang Pengelolaan RTH.
rencana peserta x 100%
Hidup
pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH).
Terwujudnya
administrasi Prosentase jumlah administrasi kepegawaian di
kepegawaian di lingkungan Bagian Administrasi SDA Setda Kabupaten
Bagian Administrasi SDA Magetan.
Setda Kab. Magetan.

Jumlah buku administrasi kepegawai yang Kasubag Bina Lingkungan
dikerjakan dibagi jumlah administrasi sesuai Hidup
ketentuan
perundang-undangan
yang
berlaku x 100%

Terlaksananya
kegiatan Prosentase jumlah kegiatan koordinasi, konsultasi Jumlah kegiatan koordinasi, konsultasi dan Kasubag Bina Lingkungan
koordinasi, konsultasi dan dan study banding persiapan perumusan kebijakan study banding dibagi rencana kegiatan x Hidup
study banding persiapan yang konperhensip bidang lingkungan hidup.
100%
perumusan kebijakan yang
konperhensip
bidang
lingkungan hidup.
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Terwujudnya
administrasi Prosentase jumlah administrasi aset di Bagian
aset di lingkungan Bagian Administrasi SDA Setda Kabupaten Magetan.
Administrasi SDA Setda Kab.
Magetan.

Jumlah buku administrasi aset yang Kasubag Bina Lingkungan
dikerjakan dibagi jumlah adminiistrasi Hidup
sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku x 100%

Terpenuhinya
kebutuhan Prosentase jumlah kebutuhan jasa dan pelayanan Jumlah kebutuhan yang diukur dibagi
jasa
dan
pelayanan administrasi perkantoran bagian Administrasi SDA jumlah kebutuhan sesuai rencana x 100%
administrasi
perkantoran Setda Kabupaten Magetan selama 1 tahun.
selama 1 tahun.

Magetan,

Kasubag Bina Lingkungan
Hidup
dan
Bendahara
pengeluaran
pembantu
pada Bagian Admiinistrasi
SDA.

Desember 2018

Mengetahui :
Plt. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SDA
SETDAKAB MAGETAN

KASUBAG BINA LINGKUNGAN HIDUP

Dra. DWI ASTUTIK ZULAIKAH
Pembina Tingkat I
NIP. 19601111 198603 2 019

NUR ADI PRIYANTO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19770328 200212 1 005
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