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BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.
Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang
kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk
standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan
merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah
daerah kepada masyarakat.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus
merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk
menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan,
maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.
Pencapaian indicator kinerja digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja
menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja
yang tepat, karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor
bisnis. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit
diukur kuantitas maupun kualitasnya.
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait kepemimpinan dan prestasi yang terjadi
dalam tubuh organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran
program dan kegiatan pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri
setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai sesuai
harapan. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Dinas LingkunganHidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
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TABEL 6
INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No

1

Indikator Kinerja SKPD
yang
mengacupadaTujuanda
nSasaran RPJMD

Target Capaian SetiapTahun
Kondisi Kinerja
padaAwalPerio
de RPJMD

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD

Jumlah Perusahaan
yang memiliki IPAL

130

110

115

120

125

130

130

Jumlah kendaraan Dinas
yang sudah memiliki
hasil tes uji emisi udara

135

100

100

100

100

100

100

Jumlah tenaga
pengawas pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan

3

2

1

1

1

1

6

Sumber mata air yang di
konversi

33

-

5

5

5

5

20

39 sungai
5 titik

25 sungai
5 titik

25 sungai
10 titik

25 sungai
15 titik

25 sungai
15 titik

25 sungai
15 titik

25 sungai
15 titik

Jumlahdancakupanpeng
ujiankualitaslingkungan
:
- Kualitas air sungai
Kualitasudarasumbertid
akbergerak
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