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Dalam menjalankan  tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup, perlu didukung  oleh  

keberadaaan  sarana  dan  prasarana,  baik  itu  berupa sumber  daya  manusia  

(kepegawaian),  maupun  sarana  dan  prasarana (perlengkapan operasional). 

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

menunjang keberhasilan dan kemajuan suatu organisasi. Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lombok Barat dalam usahanya meningkatkan kualitas SDM tersebut telah 

memberikan kesempatan bagi pegawainya untuk meningkatkan profesionalisme melalui 

Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional. 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

berjumlah 40 orang, adapun rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dan 

tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : 

 

No Pendidikan 
Golongan 

Jumlah 
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

1 SD 1    1 

2 SMP/MTS 2    2 

3 SMA/SMK/MA  10   10 

4 Diploma   1  1 

5 Sarjana   18 5 23 

6 Pasca Sarjana   1 2 3 

Jumlah 3 10 21 7 40 
 
     (Data Per 31 Desember 2016 ) 

Data kepegawaian menunjukkan jumlah Personil Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lombok Barat sebanyak 38 orang: 

   Status Pegawai 

Jumlah personil keseluruhan sebanyak 44 orang dimana berstatus PNS 40 orang (90,90 

%), Tenaga Kontrak 4 0rang (9,1% ) 

   PNS berdasarkan pendidikan  

Pendidikan SD sebanyak  1 orang ( 2,5 %), SMP sebanyak 2 orang ( 5%), 

SMA/SMK/MA  9 orang ( 25 % ), S1 sebanyak 22 orang ( 60 % ), dan S2 sebanyak 4 

orang ( 7,5 % ). 



   PNS Berdasarkan Golongan 

Golongan I sebanyak 3 orang ( 7,5 % ), Golongan II sebanyak 10 orang ( 25 %), 

Golongan III 21 orang ( 52,5 % ), Golongan IV sebanyak 7 orang ( 21,86 % ) 

 
 
 
 
 

                         Perbandingan Jumlah Pegawai Dari Tahun 2010-2016 

Tahun Jumlah Pegawai 

1 2 

2010 43 orang 

2011 43 orang 

2012 35 orang 

2013 34 orang 

2014 32 orang 

2015 38 orang 

2016 40 orang 

 

Dibandingkan dengan 2015 jumlah pegawai Badan Lingkungan Hidup Lombok Barat 

Tahun 2016 bertambah sebanyak 2 ( Dua ). Dari sisi jumlah (Kuantitas) sudah mencukupi 

tetapi dari sisi spesifikasi pendidikan (kualitas) perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Dimana  

Badan Lingkungan Hidup masih kekurangan personil khususnya yang mempunyai basik 

pendidikan bidang Laboratorium, Operator Komputer, Akuntansi dan Teknik 

Lingkungan. 

Dari data kepegawaian dan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja, Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Lombok Barat masih memerlukan pegawai dengan kualifikasi pendidikan 

sebagai berikut : 

  Tenaga Laboratorium untuk menunjang kegiatan penelitian Laboratorium 

lingkungan dimana sampai saat ini tenaga laboratorium BLH Lombok Barat Cuma 2 

(dua) orang termasuk kepala UPTD. Hal ini sangat menghambat kinerja Laboratorium 

dalam pengukuran parameter-parameter sesuai target SPM (Standar Pelayanan 

Minimal) di bidang Laboratorium. 

  Operator Komputer untuk menunjang kegiatan dibidang softwear dan aplikasi 

komputer dimana semua kegiatan administrasi dari perencanaan, keuangan dan 

pelaporan kedepannya sudah mengarah ke sistem aplikasi on line. Sampai saat ini 

Aplikasi On line yang sudah diterapkan pada BLH Kabupaten Lombok Barat antara 

lain sistem aplikasi Web BLH Lobar, Simda Asset, SIMDA Keuangan,   e-Monev 



DAK, Sistem DADU Amdal, SiLHD Online, serta rencana penerapan RKPD Online 

dan Aplikasi SiMaya   ( Sistem informasi perkantoran Maya/e-Office ). 

  Tenaga Akuntansi Keuangan untuk menunjang kegiatan dibidang keuangan dimana 

sampai saat ini BLH Lombok Barat belum mempunyai personil di bidang akuntansi 

sehingga menghambat dalam kinerja keuangan khususnya dalam penyusunan LRA dan 

neraca keuangan. 

  Personil dengan kualifikasi pendidikan Teknik Lingkungan untuk menunjang 

kegiatan pengawasan lingkungan dimana sampai saat ini BLH Lombok Barat belum 

memiliki tenaga fungsional untuk pengawasan lingkungan. 

 
Lembaga  yang  handal  adalah  lembaga  yang  didukung  sumberdaya manusia 

memadai. Tidak banyak ketersediaan sumberdaya manusia di BLH Lombok Barat yang  

berlatar  belakang  ilmu  lingkungan  atau  ilmu-ilmu  yang  mendukung pengelolaan 

lingkungan hidup. Adapun tenaga teknis yang diperlukan dalam pengelolaan 

lingkungan hidup antara lain : 

 
a. Penyusun dan Penilai AMDAL 

Sampai  dengan  tahun  2015,  jumlah  sumber  daya  manusia  untuk pegawai  

yang  telah  memiliki  sertifikat  AMDAL  penyusun  dan penilai hanya 1 (satu) 

orang, dimana pentingnya Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan 

sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian 

dampak secara dini. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup yang menyatakan “Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah 

salah satu perangkat prefentif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat 

melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan 

mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi 

penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi 

pelanggar di bidang amdal. 

b. Tenaga Laboratorium 

Fakta dan Data Kondisi Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lombok Barat : 

1. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat merupakan 

salah satu bagian dari unit kerja dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lombok Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat 



Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Dinas/ Badan di Kabupaten Lombok Barat. 

2. Salah satu persyaratan untuk memperoleh akreditasi dari Komite 

Akreditasi Nasional (KAN) adalah UPT Laboratorium Lingkungan Hidup 

harus memiliki Struktur Organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

legal. 

3. Tahun 2015, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Lombok Barat, mempunyai 2 personil yang berstatus PNS,             

yang terdiri dari 1 (satu) orang tenaga laboratorium sebagai Kepala UPT 

Laboratorium berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat 

No:Kep.701/800/BKD/2012, tanggal 13 Juni 2012, dan 1 orang staf dengan 

pendidikan Teknik Lingkungan. 

4. Salah satu indikator kinerja utama dalam RPJMD Kabupaten Lombok 

Barat Tahun 2014 – 2019 yaitu Peningkatan Kualitas Air Sungai. 

Sedangkan untuk mendapatkan data kualitas air sungai dibutuhkan 

laboratorium lingkungan yang memadai. Laboratorium lingkungan hidup 

yang memadai akan terwujud jika tersedia tenaga/ personil yang memiliki 

kualifikasi dan kompetensi  dalam melakukan pengambilan contoh uji 

dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan, mengoperasikan 

peralatan, mengevaluasi hasil dan menandatangani laporan hasil pengujian. 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat diwajibkan 

mengirimkan laporan pemantauan kualitas air ke Kementerian 

Lingkungan Hidup secara berkala. 

5. Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan di bidang 

lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri 

atas: 

- Pelayanan pencegahan pencemaran air; 

- Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak 

bergerak; 

- Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk 

produksibiomassa; dan 

- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 



Untuk pemenuhan SPM point a dan b dibutuhkan peran laboratorium lingkungan 

hidup dalam pemeriksaan parameter pencemaran air dan pencemaran udara dari 

sumber tidak bergerak. 

 
c. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ( PPLHD ) 

Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH ayat 1 menyatakan : 

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib 

melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” 

Sedangkan Ayat 2 berbunyi : 

“Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat 

fungsional” 

Namun hingga saat ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

belum memiliki PPLHD. Hal ini dikarenakan belum ada PPLHD yang merupakan 

pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Bupati. 

 
d. PPNS Bidang Lingkungan Hidup 

Dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup sering terjadi tindak 

pidana Lingkungan Hidup. Dalam kasus-kasus tersebut dibutuhkan PPNS sebagai 

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang LH. Yang nantinya 

memiliki kewenangan sesuai dengan pasal 94 UU 32 tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Badan lingkungan hidup Kabupaten Lombok Barat sampai saat ini belum 

memiliki tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup 

disebabkan karena belum ada personil yang mengikuti Diklatt PPNS Lingkungan 

Hidup dan dibidang penegakan hukum lingkungan belum ada personil yang 

mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang 

penyidikan. 

 
e. Tenaga Auditor Lingkungan 

Hingga saat ini BLH belum memiliki tenaga Auditor lingkungan hidup. Dimana 

sementara pekerjaan ini dirangkap oleh personil AMDAL yang sudah memiliki 

sertifikat  AMDAL  penyusun  dan penilai. 


