
 
 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruh

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain.  

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu 

kewenangan Pemerintahan Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemelih

dan penegakan hukum. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan pembangunan 

menjadi lebih efisien dan terarah, sehingga sumber daya alam dan lingkungan 

hidup dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini 

tanpa mengurangi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masa mendatang. 

Pola pembangunan yang memperhatikan kepentingan generasi saat ini dan 

generasi mendatang disebut pembangunan berkelanjutan atau pembangunan 

yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dapat terlaksa

jika pelaku pembangunan dapat meningkatkan pemahaman terhadap 

keterkaitan antara ekosistem lingkungan dan manusia serta resultan sebab 

akibatnya. 

Kualitas lingkungan saat ini mengalami degradasi, disebabkan oleh 

kepentingan pelestarian lingkungan belum mendapat perhatian yang memadai. 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan 

antara lain : dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang tanpa pelestarian 

lingkungan, kurang koordinasi pelaksanaan pembangunan baik teknis maupun 

non teknis dan kepedulian masyarakat terkait pentingnya pelestarian 

lingkungan. Oleh karena itu peningkatan kesadaran terhadap pelestarian 

lingkungan hidup sangat penting melalui pemberian informasi yang cukup 

tentang masalah-masalah lingkungan hidup yang sedang dihadapi.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah berupaya melakukan berbagai 

macam program antara lain Gerakan Penghijauan, Gerakan Sejuta Pohon, 
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Pelestarian dan Perlindungan Sumber Daya Air, Pemberdayaan Pesisir, 

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, Pemberdayaan Masyarakat Adat, 

Kearifan Lokal, Rehabilitas Lahan Kritis Dan Lahan Eks Galian non logam dan 

sebagainya. Namun akibat ketersediaan anggaran daerah yang sangat terbatas 

maka belum semua permasalahan lingkungan dapat ditangani dengan baik 

sehingga perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat.

 

B. Isu Lingkungan Hidup 

Lingkungan sebagai bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

memiliki hubungan yang saling berpengaruh. Lingkungan berpengaruh 

terhadap kegiatan manusia dan kegiatan manusia berpengaruh terhadap kondisi 

lingkungannya. Kegiatan manusia yang dilakukan selalu memiliki dampak bagi 

lingkungannya. Dampak yang ditimbulkan tersebut dapat berpengaruh positif 

ataupun negatif terhadap lingkungannya.  

Pengaruh terhadap lingkungan ini akan mengakibatkan perubahan terhadap 

komponen-komponen lingkungan.Perubahan komponen lingkungan yang akan 

berlangsung dapat berupa : 

1. Komponen lingkungan yang akan berubah namun harus dipertahankan 

kualitasnya seperti air, udara dan tanah, warisan alam da

kesehatan dan kenyamanan lingkungan. 

2. Komponen yang akan berubah sesuai atau tidak sesuai dengan skenario 

pembangunan seperti perubahan jumlah penduduk, penyebaran, kepadatan 

penduduk dan pertumbuhan penduduk yang berkaitan dengan komponen 

demografi seperti jumlah kematian dan perpindahan penduduk, struktur 

penduduk, sesempatan kerja serta pendapatan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut beberapa isu lingkungan hidup yang perlu 

mendapatkan perhatian antara lain : 

1. Meningkatnya potensi bencana alam akibat perubahan iklim yang sangat 

ekstrim. 

2. Penebangan liar atau illegaloging yang berpotensi merusak kelestarian 

lingkungan serta menurunnya debit air dan berkurangnya sumber mata air.

3. Adanya PETI (Penambangan Emas Tanpa Ijin) di Kecamatan Sekotong 

sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran air dan sekitarnya.

4. Meningkatnya kebutuhan galian non logam (pasir, batu, tanah urug) akibat 

pesatnya pembangunan di Lombok Barat dan sekitarnya yang akan 

berpotensi kerusakan dan kelestarian alam. 
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5. Meningkatnya produksi sampah dan kurangnya pengelolaan sampah di 

tingkat rumah tangga dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), 

sedangkan sarana dan prasarana untuk persampahan belum memadai 

termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya konservasi sumber 

daya alam serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam 

konservasi sumber mata air. 

7. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau khususnya dikawasan 

permukiman dan perkotaan. Sampai saat ini penanganan baru mencapai 

12,50% dari 30% yang disyaratkan. 

 

Masalah lingkungan yang saat ini cukup menjadi perhatian Pemerintah 

Kabupaten Lombok Barat yaitu pembangunan usaha dan/atau kegiatan tanpa 

izin lingkungan, masalah kerusakan lahan akibat kegiatan penambangan tanpa 

ijin, dampak perubahan iklim global serta penebangan liar (illegal loging). 

 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berupaya dalam mengatasi 

masalah tersebut. Berbagai upaya dilakukan untuk menceg

masalah lingkungan, diperlukan keselarasan pembangunan dengan 

pengendalian perubahan lingkungan. Sesuai dengan Undang

tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa 

pada dasarnya pengelolaan lingkungan hidup bertumpu pada tiga faktor utama 

yakni kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan dan faktor kependudukan
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VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

A. Visi 

Terwujudnya kualitas fungsi lingkungan yang berkelanjutan untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

 

B. Misi 

1. Merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

2. Meningkatkan kapasitas lembaga, sumber daya manusia dan instrument 

pendukung pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

secara efisien, adil dan berkelanjutan.  

4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kerusakan dan pencemaran 

lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

 

C. Tujuan 

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 

tahun dan harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

tujuan yang ingin dicapai periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kinerja dan disiplin aparatur.

2. Mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga pengelola fungsi lingkungan 

hidup. 

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam. 

4. Mendorong penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup guna terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan

5. Mewujudkan pengendalian dan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup 

yang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

D. Sasaran 

Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk 

sasaran, sehingga sasaran mesti selaras dengan tujuan. Sasaran adalah hasil 

yang ingin diperoleh/dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yang 
4 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI 

Terwujudnya kualitas fungsi lingkungan yang berkelanjutan untuk 

Merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. 

Meningkatkan kapasitas lembaga, sumber daya manusia dan instrument 

pengelolaan lingkungan hidup. 

Meningkatkan koordinasi dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

kerusakan dan pencemaran 

lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 

tahun dan harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.Adapun 

2019 adalah sebagai berikut : 

. 

Mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga pengelola fungsi lingkungan 

engelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup guna terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan. 

Mewujudkan pengendalian dan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup 

yang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan 

Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk 

sasaran, sehingga sasaran mesti selaras dengan tujuan. Sasaran adalah hasil 

yang ingin diperoleh/dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yang realistis  dan  



 
 

 

dapat diukur  tingkat  pencapaiannya berdasarkan indikator kinerja  tertentu 

yang disebut indikator kinerja  sasaran.   

Sasaran  terbagi atas 2 kelompok yaitu : (1) sasaran tahunan;   dan (2) 

sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai  pada 

satu tahun tertentu, sedangkan sasaran lima tahun adalah kumpulan sasaran 

tahunan yang akan diwujudkan selama  lima tahun. Sasaran  lima  tahun  

tercantum di dalam Rencana Strategik (Renstra) yang secara rinci disajikan di 

dalam  Renstra  Badan Lingkungan Hidup Lombok Barat tahun  2014

Sasaran yang tercantum dalam Renstra 2014-2019 berjumlah 5 sasaran 

strategis. 

1. Meningkatkan kinerja dan kapasitas sumber daya pengelola lingkungan 

hidup. 

2. Mengoptimalkan terlaksananya kebijakan pengelolaan sumber daya alam 

dan lingkungan hidup. 

3. Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan. 

4. Menurunkan Beban pencemaran lingkungan sesuai dengan baku mutu 

kualitas lingkungan dan laju kerusakan lingkungan hidup

5. Terwujudnya pelestarian sumber mata air serta Mengendalikan kualitas 

fungsi lingkungan yang memiliki daya dukung terhadap pengembangan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 

 

E. Strategi  

Dalam  mewujudkan  tujuan  dan  sasaran  (prioritas),  maka diperlukan  

strategi  yang  tertuang didalam  program-program  yang merupakan  kegiatan  

nyata,  sistematik  dan  terpadu  yang  akan dilaksanakan oleh Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut :

1. Mendorong  sekolah  dan  perguruan  tinggi  yang  peduli  dan berbudaya 

lingkungan 

2. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wajib AMDAL,UKL

dan DPPL; 

3. Pelaksanaan penanganan hukum  terhadap kasus pencemaran lingkungan;

4. Meningkatkan  optimalisasi  kerja  aparatur  terhadap  layanan dibidang 

lingkungan; 

5. Meningkatkan  sarana  prasarana  layanan  upaya optimalisasi layanan;

6. Pengembangan  kebijakan  operasional  untuk  mamanfaatkan kearifan 

lokal dalam pengelolaan lingkungan; 
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7. Meningkatkan kinerja pelayanan lingkungan hidup; 

8. Meningkatkan  kepedulian  dan  partisipasi  masyarakat  dalam 

pengelolaan lingkungan hidup;  

9. Pengoptimalan pemanfaatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen  

para  pemangku  kepentingan  dalam  peningkatan kualitas lingkungan 

hidup dan sumber daya alam; 

10. Pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara akuntabel;

 

F. Arah Kebijakan 

Kebijakan yang ditetapkan dijadikan pedoman bagi setiap usaha dan 

kegiatan aparatur oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten L

Barat untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

adalah : 

1. Peningkatan dan pemberdayaan aparatur 

2. Melaksanakan pelayanan informasi dan pos pengaduan kasus pencemaran 

dan kerusakan lingkungan hidup. 

3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah 

Kabupaten Lombok Barat. 

4. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup yang terjadi Kabupaten Lombok Barat

5. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup y

mengedepankan partisipasi dan peran serta masyarakat.
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Meningkatkan  kepedulian  dan  partisipasi  masyarakat  dalam 

Pengoptimalan pemanfaatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen  

peningkatan kualitas lingkungan 

Pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara akuntabel; 

Kebijakan yang ditetapkan dijadikan pedoman bagi setiap usaha dan 

kegiatan aparatur oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 
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kerusakan lingkungan hidup yang terjadi Kabupaten Lombok Barat 

Rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang 

mengedepankan partisipasi dan peran serta masyarakat. 



 
 

 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

 

A. Struktur Organisasi 

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Lombok Barat, yaitu sebagai berikut :  

1. Kepala Badan 

2. Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Program 

c. Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Penilai Amdal 

b. Sub Bidang Tata Lingkungan 

4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, 

terdiri dari: 

a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3

5. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari:

a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan 

b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan 

6. Bidang Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan 

b. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan 

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Sekretariat dan bidang-bidang tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Badan. 
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI 

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, 

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 

dan Limbah B3 

ng Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari: 

Bidang Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan, terdiri dari : 

masing dipimpin oleh 

seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 



 
 

 

B. Bagan Organisasi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 42 

Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Lombok Barat, bahwa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lombok Barat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang 

lingkungan hidup. Sedangkan menurut pasal 2 ayat 3 dinyatakan bahwa tugas 

pokok Badan Hidup Kabupaten Lombok Barat adalah melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang 

Kepala Badan 

Sekretaris 

Subbag. 
Keuangan 

Subbag.  
Program 

Bidang 
Pengendalian 
Kerusakan dan 

Pemulihhan 
Lingkungan 

Bidang 
Pengendalian 
Pencemaran 

Lingkungan dan 
Pengelolaan 

Limbah 

Bidang  
Tata 

Lingkungan 
dan Amdal 

Subbid.  
Pengendalian 

Kerusakan 
Lingkungan 

Subbid. 
Pemulihhan 
Lingkungan 

Subbid.  
Pengendalian 
Pencemaran 
Lingkungan 

Subbid.  
Pengelolaan 

Limbah 
Domestik dan 

Limbah B3 

Subbid.  
Tata 

Lingkungan 

Subbid.  
Penilai Amdal 

Jabatan 
Fungsional 

UPT 
Laboratorium 
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Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 42 

Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Lombok Barat, bahwa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

ala daerah di bidang 

lingkungan hidup. Sedangkan menurut pasal 2 ayat 3 dinyatakan bahwa tugas 

pokok Badan Hidup Kabupaten Lombok Barat adalah melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang 

Sekretaris  

Subbag.  
Umum dan 

Kepegawaian 

Bidang 
Penegakan 
Hukum dan 
Komunikasi 
Lingkungan 

Subbid.  
Penegakan 

Hukum 
Lingkungan 

Subbid.  
Komunikasi 
Lingkungan 



 
 

 

lingkungan hidup. Maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan Rencana Strategis di bidang lingkungan hidup.

2. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang 

lingkungan hidup. 

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaran pemerintah

tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan 

pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan 

serta penegakan hukum dan komunikasi lingkungan. 

4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelak

bidang lingkungan hidup. 

5. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan Badan Lingkungan Hidup.

6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Badan di bidang lingkungan 

hidup. 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

fungsinya. 

 

a) Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh 

satuan organisasi dalam dilingkungan badan. 

 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan 

mempunyai fungsi : 

a. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;

c. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan 

kepegawaian; 

d. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketata laksanaan;

e. Penyiapan lahan rancangan dan pendokumentasian perundang

pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat; 

f. Penyiapan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

g. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat. 

 

Tugas pokok dari masing-masing Sub Bagian yang berada di Sekretariat 

bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Badan, yaitu :
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Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

Penyusunan Rencana Strategis di bidang lingkungan hidup. 

Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang 

Pemberian dukungan atas penyelenggaran pemerintahan daerah di bidang 

ingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan 

pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan 

Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan penata usahaan Badan Lingkungan Hidup. 

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Badan di bidang lingkungan 

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh 

dimaksud, Sekretariat Badan 

Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan; 

Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian; 

Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan 

Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketata laksanaan; 

ahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, 

masing Sub Bagian yang berada di Sekretariat 

bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Badan, yaitu : 



 
 

 

1. Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan 

mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program

Badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi 

pelaksanaan program/ kegiatan di Lingkungan Badan. 

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 

anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan ru

pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan 

anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan 

pembangunan di lingkungan Badan. 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan 

serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Badan.

  
b) Bidang Tata Lingkungan dan Amdal 

Bidang Tata Lingkungan dan Amdal mempunyai tugas pokok 

melaksankan kegiatan penataan lingkungan dan análisis mengen

lingkungan. 

Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan penataan lingkungan dan AMDAL;

2. Fasilitasi penyelenggaraan penataan lingkungan dan AMDAL;

3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan lingkungan dan 

AMDAL; 

4. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penataan lingkungan dan 

AMDAL; 

5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidan

lingkungan dan AMDAL. 

 
Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, terdiri dari : 

1. Sub Bidang Penilai Amdal, mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang 

b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan AMDAL

c. Melaksanakan kegiatan penilaian AMDAL 
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, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan 

mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan 

Badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi 

 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 

anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan 

pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan 

anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan 

mempunyai tugas pokok 

tausahaan, rumah tangga dan pembinaan 

serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Badan. 

Bidang Tata Lingkungan dan Amdal mempunyai tugas pokok 

melaksankan kegiatan penataan lingkungan dan análisis mengenai dampak 

Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL mempunyai fungsi : 

Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan penataan lingkungan dan AMDAL; 

Fasilitasi penyelenggaraan penataan lingkungan dan AMDAL; 

penyelenggaraan penataan lingkungan dan 

Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penataan lingkungan dan 

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penataan 

Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan AMDAL 



 
 

 

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

penilaian AMDAL 

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai 

penyelenggaraan penilaian AMDAL 

f. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

 

2. Sub Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang 

b. Menyusun rumusan kebijakan mengenai tata lingkungan daerah

c. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penataan lingkungan

d. Melaksanakan kegiatan penataan lingkungan 

e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

penataan lingkungan 

f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai 

penyelenggaraan penataan lingkungan. 

g. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas. 

 
c) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan 

Limbah 

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah 

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran 

lingkungan dan pengelolaan limbah. 

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah 

mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan pengendalian 

pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah ; 

2. Fasilitasi penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan dan 

pengelolaan limbah; 

3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengendalian penc

lingkungan dan pengelolaan limbah; 

4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengendalian pencemaran 

lingkungan dan pengelolaan limbah; 

5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; 

6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian 

pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah. 
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anakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai 

Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas. 

Menyusun rumusan kebijakan mengenai tata lingkungan daerah 

Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penataan lingkungan 

erhadap pelaksanaan 

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai 

Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.  

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan 

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah 

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran 

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah 

Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan pengendalian 

Fasilitasi penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan dan 

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengendalian pencemaran 

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengendalian pencemaran 

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

an kegiatan pengendalian 



 
 

 

 

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah 

terdiri dari: 

1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

a. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan pengendalian pencemaran 

lingkungan; 

b. Menyusun pedoman pengendalian pencemaran lingkungan hidup;

c. Melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;

d. Melaksanakan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan 

hidup; 

e. Menyelenggarakan laboratorium lingkungan hidup;

f. Melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya 

pencemaran air, udara dan tanah dari sumber bergerak dan tidak 

bergerak; 

g. Melaksanakan pembinaan pengendalian pencemaran ling

hidup; 

h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian 

pencemaran lingkungan hidup; dan 

i. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

 

2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah Berbahaya 

Beracun, mempunyai tugas pokok : 

a. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan pengelolaan limbah 

domestik dan limbah berbahaya beracun ; 

b. Menyusun pedoman pengelolaan limbah domestik dan limbah 

berbahaya beracun; 

c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan limbah 

domestik dan limbah berbahaya beracun; 

d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 

limbah domestic dan limbah berbahaya beracun;

e. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
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Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah 

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas  : 

ngendalian pencemaran 

Menyusun pedoman pengendalian pencemaran lingkungan hidup; 

Melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup; 

Melaksanakan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan 

gkungan hidup; 

Melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya 

pencemaran air, udara dan tanah dari sumber bergerak dan tidak 

Melaksanakan pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan 

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian 

Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas. 

Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah Berbahaya 

Menyiapkan bahan penetapan kebijakan pengelolaan limbah 

Menyusun pedoman pengelolaan limbah domestik dan limbah 

Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan limbah 

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 

limbah domestic dan limbah berbahaya beracun; 

Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas. 



 
 

 

d) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan 

 

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian kerusakan 

lingkungan dan pemulihan lingkungan hidup. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang 

Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan pengendalian 

kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; 

2. Fasilitasi penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan pemulihan 

lingkungan hidup; 

3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengendalian kerusakan 

dan pemulihan lingkungan hidup; 

4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan 

pemulihan lingkungan hidup; 

5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian 

kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup. 

 
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan terdiri 

dari : 

1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan

pokok: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengendalian kerusakan 

lingkungan hidup; 

b. Menyusun pedoman pengendalian kerusakan lingkungan hidup;

c. Melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;

d. Melaksanakan tugas pembinaan dan koordinasi pengendalian 

kerusakan lingkungan hidup; 

e. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kerusakan lingkungan 

hidup; dan 

f. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan, mempunyai tugas pokok :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemulihan lingkungan 

hidup; 
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Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan  

gendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian kerusakan 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang 

Lingkungan mempunyai fungsi : 

Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan pengendalian 

Fasilitasi penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan pemulihan 

aan pengendalian kerusakan 

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan 

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

n hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan terdiri 

Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas 

sunan kebijakan pengendalian kerusakan 

Menyusun pedoman pengendalian kerusakan lingkungan hidup; 

Melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup; 

Melaksanakan tugas pembinaan dan koordinasi pengendalian 

laksanakan pengawasan dan evaluasi kerusakan lingkungan 

Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas. 

Sub Bidang Pemulihan Lingkungan, mempunyai tugas pokok : 

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemulihan lingkungan 



 
 

 

b. Menyusun pedoman pemulihan lingkungan hidup;

c. Melaksanakan kegiatan pemulihan lingkungan hidup;

d. Melaksanakan tugas pembinaan dan koordinasi pemulihan 

lingkungan hidup; 

e. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemulihan lingkungan 

hidup; 

f. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

 

e) Bidang Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan

Bidang Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pelayanan 

informasi dan komunikasi lingkungan hidup. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang 

Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penegakan 

hukum dibidang lingkungan hidup; 

2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penegak

dibidang lingkungan hidup; 

3. Penyelenggaraan komunikasi dan pelayanan informasi lingkungan 

hidup; 

4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penegakan hukum dan 

komunikasi lingkungan hidup; 

5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas ; dan 

6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

 
Bidang Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan terdiri dari :

1. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas pokok :

a. Menyiapkan bahan penegakan hukum bidang lingkungan

b. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang
lingkungan hidup ; 

c. Melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum bidang lingkungan 
hidup; 

d. Melaksanakan koordinasi penegakan hukum bidang lingkungan 
hidup ; dan, 

e. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas;
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Menyusun pedoman pemulihan lingkungan hidup; 

Melaksanakan kegiatan pemulihan lingkungan hidup; 

Melaksanakan tugas pembinaan dan koordinasi pemulihan 

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemulihan lingkungan 

erkala terhadap pelaksanaan tugas. 

Bidang Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan 

Bidang Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pelayanan 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang 

Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan mempunyai fungsi : 

Menyiapkan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penegakan 

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penegakan hukum 

Penyelenggaraan komunikasi dan pelayanan informasi lingkungan 

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penegakan hukum dan 

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang. 

Bidang Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan terdiri dari : 

, mempunyai tugas pokok : 

Menyiapkan bahan penegakan hukum bidang lingkungan hidup ; 

Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang 

Melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum bidang lingkungan 

Melaksanakan koordinasi penegakan hukum bidang lingkungan 

la terhadap pelaksanaan tugas; 



 
 

 

2. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan, mempunyai tugas pokok:
a. Menyiapkan bahan komunikasi dan pelayanan informasi bidang 

lingkungan hidup; 
b. Melaksanakan kegiatan komunikasi bidang lingkungan hidup;
c. Melaksanakan pelayanan informasi bidang lingkungan hidup;
d. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan 

komunikasi dan pelayanan informasi bidang lingkungan hidup; dan
e. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

 
f) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup 

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang lingkungan hidup.

 
g) Kelompok Jabatan Fungsional 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah 

daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

 

Adapun fungsi dari masing-masing Bidang dan Sub Bidang secara 

terperinci telah ditetapkan dan tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Barat 

Nomor : 42 Tahun 2011  
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, mempunyai tugas pokok: 
Menyiapkan bahan komunikasi dan pelayanan informasi bidang 

Melaksanakan kegiatan komunikasi bidang lingkungan hidup; 
bidang lingkungan hidup; 

Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan 
komunikasi dan pelayanan informasi bidang lingkungan hidup; dan 
Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas. 

Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang lingkungan hidup. 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah 

masing Bidang dan Sub Bidang secara 

terperinci telah ditetapkan dan tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Barat 



 
 

 

PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN

 

A. Program dan Kegiatan 

Jenis kegiatan pokok (urusan wajib) yang dilaksanakan Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Lombok Barat untuk Tahun Anggaran 201

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri dari 

kegiatan : 

a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

b. Bimbingan Teknis Persampahan 

c. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 

 

2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, terdiri 

dari kegiatan : 

a. Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura 

b. Pemantauan kualitas lingkungan 

c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkunga

d. Pengelolaan B3 dan limbah B3 

e. Pengkajian Dampak Lingkungan 

f. Koordinasi penyusunan Amdal 

3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, terdiri dari 

kegiatan : 

a. Pengendalian dampak perubahan iklim 

b. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber

4. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, terdiri dari 

kegiatan : 

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan 

cadangan SDA 

5. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup, terdiri dari kegiatan : 

a. Pengembangan data dan informasi lingkungan 

b. Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan 

(NSDH) nasional dan daerah 

6. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari kegiatan :
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PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN 

dilaksanakan Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Lombok Barat untuk Tahun Anggaran 2016 yaitu :  

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri dari 

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, terdiri 

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, terdiri dari 

sumber-sumber air 

Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, terdiri dari 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan 

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan 

Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan 

Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari kegiatan : 



 
 

 

a. Penataan RTH 

Selain program/kegiatan yang terbagi dalam urusan rutin dan urusan wajib 

tersebut terdapat juga bebarapa kegiatan khusus yang menjadi binaan yang 

merupakan program/kegiatan nasional yaitu Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, 

Menuju Indonesia Hijau/Raksaniyata, Proklim, PROPER dan lain

 

B. Anggaran dan Realisasi 

Pada tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

memiliki anggaran sebesar Rp. 4.258.027.895,36. Anggaran tersebut bersumber 

dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). 

 
Tabel 1. Komposisi Anggaran BLH Kab. Lombok Barat 

Tahun 2011-2016 

No Tahun 
Anggaran (Rp) 

Belanja Tidak 
Langsung 

Belanja 
Langsung 

1 2011 2.139.700.247,36 2.356.484.800,00 4.491.787.647,36
2 2012 2.196.661.879,96 3.539.350.250,00 5.736.112.129,56
3 2013 2.077.977.878,02 1.807.209.979,44 3.885.187.857,46
4 2014 2.012.099.532,66 1.638.543.800,00 3.650.643.332,66
5 2015 2.242.525.140,86 2.929.468.387,00 5.171.993.527,86
6 2016 2.607.429.602,36 1.650.598.293,00 4.258.027.895,36

 
Berdasarkan komposisi anggaran seperti pada tabel 1 diatas, anggaran 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat untuk belanja tidak 

langsung lebih besar dari pada belanja langsung. Dengan kata lain anggaran 

operasional dan kegiatan teknis badan lebih kecil dari pad

pembayaran gaji pegawai. 
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Selain program/kegiatan yang terbagi dalam urusan rutin dan urusan wajib 

tersebut terdapat juga bebarapa kegiatan khusus yang menjadi binaan yang 

merupakan program/kegiatan nasional yaitu Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, 

, Proklim, PROPER dan lain-lain. 

Pada tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

. Anggaran tersebut bersumber 

dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).  

Lombok Barat  

Total 

4.491.787.647,36 
5.736.112.129,56 
3.885.187.857,46 
3.650.643.332,66 
5.171.993.527,86 
4.258.027.895,36 

komposisi anggaran seperti pada tabel 1 diatas, anggaran 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat untuk belanja tidak 

langsung lebih besar dari pada belanja langsung. Dengan kata lain anggaran 

operasional dan kegiatan teknis badan lebih kecil dari pada anggaran untuk 



 
 

 

Gambar 2. Grafik Komposisi Anggaran BLH Kab. Lombok Barat Tahun 2011
2016 

 
Berdasarkan sumber anggaran belanja langsung Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lombok Baratpada tahun 2016komposisi anggaran yang 

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih kecil dibandingkan dengan anggaran 

yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dengan persentase DAK 

76,28% dan DAU 23,71%. 

 
Tabel 2. Anggaran Belanja Langsung BLH Kab. Lombok Baratberdasarkan 

Sumber Anggaran Tahun 2011-2016
 

N 
o 

Tahun 

Sumber Anggaran 

DAU 
DAK + 

Pendamping 

Dana 
Bantuan 

Provinsi NTB 
HBCT

1 2011 816.890.000 764.597.400  500.000.000

2 2012 1.574.920.850 964.429.400 1.000.000.000 

3 2013 870.033.300 937,176,680   

4 2014 812.328.300 826.215.500  

5 2015 1.318.828.300 1.610.640.087  

6 2016 1.259.148.300 391.449.993  

 

-

500.000.000,00 

1.000.000.000,00 

1.500.000.000,00 

2.000.000.000,00 

2.500.000.000,00 

3.000.000.000,00 

3.500.000.000,00 

4.000.000.000,00 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Lombok Barat Tahun 2011-

Berdasarkan sumber anggaran belanja langsung Badan Lingkungan Hidup 

komposisi anggaran yang bersumber 

dibandingkan dengan anggaran 

yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dengan persentase DAK 

Lombok Baratberdasarkan 
2016 

Jumlah 
HBCT 

500.000.000 2.356.484.800,0
0 

 3.539.350.250,0
0 

 1.807.209.979,4
4 

 1.638.543.800,0
0 

 2.929.468.387,0
0 

 1.650.598.293,0
0 

Belanja Tidak 
Langsung

Belanja Langsung



 
 

 

Gambar 3. Grafik Anggaran Belanja Langsung Badan Lingkungan 
Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Sumber Anggaran Tahun 2011 

 
Dari komposisi anggaran belanja langsung Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lombok Barattahun 2016 persentase belanja barang dan jasa 
memiliki komposisi terbesar yaitu 80,32%, sedangkan belanja modal yaitu 
11,13% dan belanja pegawai yaitu 8,55%. Komposisi belanja langsung Badan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel 3.

 
Tabel 3. Komposisi Angggaran berdasarkan Belanja pegawai,

Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal padaBelanja Langsung B
Lombok BaratTahun 2011-2016 

 

No Tahun 

Komposisi Belanja 

Belanja 

Pegawai 

Belanja Barang 

dan Jasa 
Belanja Modal

1 2011 204.083.000,00 966.234.400,00 1.181.770.000,00

2 2012 176.205.00,00 788.153.499,60 2.575.091.750,00

3 2013 174,536,000.00  1,034,483,979.44   598,190,000.00 

4 2014 108.861.000,00 1.238.982.800,00 290.700.000,00

5 2015 188.172.000,00  2.217.051.300,00   524.245.087,00

6 2016 141.110.000,00  1.325.813.995,00   183.674.298,00

 

-

200.000.000,00 

400.000.000,00 

600.000.000,00 

800.000.000,00 

1.000.000.000,00 

1.200.000.000,00 

1.400.000.000,00 

1.600.000.000,00 

1.800.000.000,00 

2.000.000.000,00 

2011 2012 2013 2014 2015
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Gambar 3. Grafik Anggaran Belanja Langsung Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Sumber Anggaran Tahun 2011 –2016 

Dari komposisi anggaran belanja langsung Badan Lingkungan Hidup 
persentase belanja barang dan jasa 

an belanja modal yaitu 
11,13% dan belanja pegawai yaitu 8,55%. Komposisi belanja langsung Badan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Angggaran berdasarkan Belanja pegawai, 
odal padaBelanja Langsung BLH Kab. 

Jumlah 
Belanja Modal 

1.181.770.000,00 2.356.484.800,00 

2.575.091.750,00 3.539.350.250,00 

598,190,000.00  1.807.209.979,44 

290.700.000,00 1.638.543.800,00 

524.245.087,00 2.929.468.387,00 

183.674.298,00 1.650.598.293,00 

2016

DAU

DAK+Pend
amping

Bantuan 
Prov. NTB

HBCT



 
 

 

Gambar 4. Grafik Komposisi Angggaran Berdasarkan Belanja
Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal pada

Belanja Langsung BLH Kab. Lombok Barat Tahun 2011
 

Dari Tabel 3 dan grafik 4 dapat dilihat bahwa besarnya komposisi belanja 

barang dan jasa yang mencapai 80,32% dari total anggaran

Hidup Kabupaten Lombok Barat tahun 2016 dikarenakan adanya

barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Belanja barang yang akan 

diserahkan kepada masyarakat tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus 

(DAK). 
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Gambar 4. Grafik Komposisi Angggaran Berdasarkan Belanja 
Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal pada 

Lombok Barat Tahun 2011-2016 

esarnya komposisi belanja 

barang dan jasa yang mencapai 80,32% dari total anggaranBadan Lingkungan 

6 dikarenakan adanya belanja 

barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Belanja barang yang akan 

bersumber dari Dana Alokasi Khusus 

2016

Belanja Pegawai

Belanja Barang 
dan Jasa

Belanja Modal



 
 

 

SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Kondisi sumber daya manusia pada Badan Lingkungan Hidup 

Lombok Barat berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dari tahun 2011 

hingga tahun 2016dapat dilihat pada tabel 4. 

 
Tabel 4. Kondisi SDM Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

Berdasarkan Golongan Tahun 2010-2015

 

No Tahun 
Golongan 

I II III IV 
1 2011 2 12 23 6 
2 2012 1 11 19 4 
3 2013 1 9 15 7 
4 2014 1 9 15 7 
5 2015 3 9 19 7 
6 2016 3 10 21 7 

 

Gambar 5.  Grafik Data Pegawai Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2016

 
Dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah pegawai Badan Lingkungan Hidup 

Lombok Barat pada tahun 2016ada perubahan karena ada penambahan pegawai
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Kondisi sumber daya manusia pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lombok Barat berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dari tahun 2011 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

2015 

Jumlah 

43 
35 
32 
32 
38 
40 

 

Gambar 5.  Grafik Data Pegawai Badan Lingkungan Hidup 
2016 

jumlah pegawai Badan Lingkungan Hidup 

karena ada penambahan pegawai. 

2016

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Gol. IV



 
 

 

Dari 40 orang tenaga PNS Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat

tahun 2016, hingga saat ini belum memiliki tenaga teknis fungsional. Beberapa 

tenaga teknis fungsional lingkungan hidup yaitu Fungsional Pengendali Dampak 

Lingkungan (Pedal), Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) 

dan Fungsional PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS)Bidang Lingkungan Hidup.

Selain dari tenaga PNS pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok 

Barat juga terdapat 4 (empat) orang tenaga kontrak. Adanya tenaga kontrak 

tersebut cukup membantu dalam pelaksanaan kegiatan badan. 
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S Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

teknis fungsional. Beberapa 

tenaga teknis fungsional lingkungan hidup yaitu Fungsional Pengendali Dampak 

Lingkungan (Pedal), Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) 

dan Fungsional PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS)Bidang Lingkungan Hidup. 

ain dari tenaga PNS pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok 

Barat juga terdapat 4 (empat) orang tenaga kontrak. Adanya tenaga kontrak 

 



 
 

 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. 

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 

melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan 

penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Namun jika 

RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan 

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan 

keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas 

lingkungan hidup dan keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan 

dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi pencegahan, 

penanggulangan dan pemulihan. 

 Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terdiri 

atas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu 

lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal, UKL

UPL, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang

undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkun

analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrument lain 

sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. 

 Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dilakukan 

dengan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup, pengehntian sumber pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup dan/atau cara lain yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan penghentian 

sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, 

restorasi dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
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LINGKUNGAN HIDUP 

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

an mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 

asi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan 

ingkungan Hidup (RPPLH).  

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Namun jika 

dilaksanakan berdasarkan 

ng lingkungan hidup dengan memperhatikan 

keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas 

lingkungan hidup dan keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

n pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan 

dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi pencegahan, 

erusakan lingkungan hidup terdiri 

, tata ruang, baku mutu 

lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal, UKL-

UPL, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-

undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, 

analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrument lain 

sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.  

erusakan lingkungan hidup dilakukan 

ngatan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup, pengehntian sumber pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup dan/atau cara lain yang sesuai dengan 

Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan penghentian 

sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, 

restorasi dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 



 
 

 

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber 

daya alam, pencadangan sumber daya alam dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. 

Upaya konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan perlindungan sumber daya 

alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya 

alam. Pencadangan sumber daya alam dilakukan pada sumber daya alam yang 

tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Dan pelestarian fungsi atmosfer 

meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan 

ozon dan upaya perlindungan terhadap hujan asam. 

 
A. Tata Lingkungan dan Amdal 

1. Tata Lingkungan 

Penataan lingkungan hidup dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan 

beban pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan 

hidup. Dalam pelaksanaannya perencanaan pemanfaatan sumber daya alam 

dan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi lingkungan 

kajian dampak lingkungan menjadi sangat penting.  

 

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kegiatan 

studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan yang digunakan sebagai bahan 

perencanaan pembangunan wilayah. AMDAL memiliki beberapa peranan 

yaitu dalam pengelolaan lingkungan, dalam pengelolaan kegiatan dan dalam 

pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan lingkungan AMDAL memiliki 

peranan yang sangat penting yaitu digunakan sebagai pedoman 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Suatu usaha dan/atau kegiatan 

dapat berjalan apabila pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah 

dilaksanakan. AMDAL juga digunakan dalam pengambilan keputusan 

apakah suatu kegiatan dapat dilaksanakan atau tidak.  

Selain AMDAL, ijin yang diberikan dapat berupa Upaya Pengelolaan 

Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL

bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang 

dengan dampak yang ditimbulkannya. UKL-UPL mengemukakan informasi 

penting setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang merupakan 

proyek tersebut dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap 

lingkungan, komponen lingkungan yang terkena dampak dan upaya 

24 

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber 

daya alam, pencadangan sumber daya alam dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. 

Upaya konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan perlindungan sumber daya 

ber daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya 

alam. Pencadangan sumber daya alam dilakukan pada sumber daya alam yang 

tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Dan pelestarian fungsi atmosfer 

n iklim, upaya perlindungan lapisan 

Penataan lingkungan hidup dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan 

beban pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan 

hidup. Dalam pelaksanaannya perencanaan pemanfaatan sumber daya alam 

dan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi lingkungan dan pelaksanaan 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kegiatan 

studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan yang digunakan sebagai bahan 

an pembangunan wilayah. AMDAL memiliki beberapa peranan 

yaitu dalam pengelolaan lingkungan, dalam pengelolaan kegiatan dan dalam 

Dalam pengelolaan lingkungan AMDAL memiliki 

peranan yang sangat penting yaitu digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 

usaha dan/atau kegiatan 

berjalan apabila pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah 

dilaksanakan. AMDAL juga digunakan dalam pengambilan keputusan 

Selain AMDAL, ijin yang diberikan dapat berupa Upaya Pengelolaan 

an Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). UKL-UPL 

masing jenis usaha atau kegiatan yang terkait 

UPL mengemukakan informasi 

penting setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang merupakan sifat khas 

proyek tersebut dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap 

lingkungan, komponen lingkungan yang terkena dampak dan upaya 



 
 

 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahap pra konstruksi, konstruksi 

maupun pasca konstruksi. 

 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat sebagai badan yang 

menangani bidang lingkungan hidup memiliki wewenang untuk 

memberikan rekomendasi lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang 

berjalan guna pengurusan ijin usaha/kegiatan. Rekomendasi lingkungan 

yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

berupa AMDAL, UKL-UPL dan SPPL.Selain itu, setiap usaha dan/atau 

kegiatan juga wajib melaporkan hasil pengelolaan lingkungan yang telah 

dilakukan terkait dengan kegiatan usahanya. Laporan ini sebagai bentuk

pemantauan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau 

memiliki ijin usaha yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

 
Tabel 5. Izin Lingkungan yang telah dikeluarkan Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2011-2016 
 

No Tahun 
Jenis Dokumen 

AMDAL 
DPL

H 
UKL-
UPL 

1 2011 - 15 20 
2 2012 - - 58 
3 2013 - - 14 
4 2014 4 9 34 
5 2015 3 37 32 
6 2016 1 1 53 
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pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahap pra konstruksi, konstruksi 

Kabupaten Lombok Barat sebagai badan yang 

menangani bidang lingkungan hidup memiliki wewenang untuk 

memberikan rekomendasi lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang 

berjalan guna pengurusan ijin usaha/kegiatan. Rekomendasi lingkungan 

leh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

.Selain itu, setiap usaha dan/atau 

kegiatan juga wajib melaporkan hasil pengelolaan lingkungan yang telah 

dilakukan terkait dengan kegiatan usahanya. Laporan ini sebagai bentuk 

usaha dan/atau kegiatan yang telah 

dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. 

Tabel 5. Izin Lingkungan yang telah dikeluarkan Kabupaten Lombok Barat 

Jumlah 
SPPL 

40 75 
37 95 
36 50 
78 125 

214 286 
306 361 



 
 

 

 
Gambar 6. Grafik Izin Lingkungan yang telah Dikeluarkan Selama Tahun 

2011-2015 
 

Hingga tahun 2016 Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan izin 

lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan sebanyak 1058

akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya usaha dan/atau kegiatan 

di Kabupaten Lombok Barat. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Kegiatan Rapat Pembahasan Dokumen Lingkungan
 

B. Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
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Lingkungan yang telah Dikeluarkan Selama Tahun 

Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan izin 

1058. Jumlah tersebut 

akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya usaha dan/atau kegiatan 

Kegiatan Rapat Pembahasan Dokumen Lingkungan 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah 

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 

2016

AMDAL

DPHL

UKL-UPL

SPPL



 
 

 

2. Program Kampung Iklim (Proklim) 

Kampung iklim merupakan lokasi yang masyrakatnya telah melakukan 

upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. 

Proklim dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman 

mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan sehin

pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat 

ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan 

konstribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK.  

Adanya Proklim  diharapkan diperoleh banyak manfaat:

a. Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas 

iklim dan dampak perubahan iklim 

b. Terukurnya potensi dan konstribusi pengurangan emisi GRK suatu 

lokasi  

c. Tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta 

potensi pengembangannya di tingkat local yang dapat menjadi bahan 

masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait 

perubahan iklim 

d. Tersosialisasinya kesadaran dan gaya hidup rendah karbon

e. Meningkatkan kemampuan masyarakat di tingkat local untuk 

mengadopsi teknologi rendah karbon. 

 

Dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim akibat gas rumah 

kaca, dilakukan juga pendataan terhadap Bahan Perusak Ozon (BPO) yang 

dihasilkan. Selain itu dilakukan juga kegiatan car free day

dilakukan untuk mengurangi limbah yang berasal dari kotoran hewan/ternak 

dilakukan dengan pemanfaatan limbah ternak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Biogas 
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Kampung iklim merupakan lokasi yang masyrakatnya telah melakukan 

upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. 

Proklim dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman 

mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan sehingga seluruh 

pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat 

ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan 

Adanya Proklim  diharapkan diperoleh banyak manfaat: 

atnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas 

Terukurnya potensi dan konstribusi pengurangan emisi GRK suatu 

Tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta 

i tingkat local yang dapat menjadi bahan 

masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait 

Tersosialisasinya kesadaran dan gaya hidup rendah karbon 

Meningkatkan kemampuan masyarakat di tingkat local untuk 

alam rangka mengurangi dampak perubahan iklim akibat gas rumah 

kaca, dilakukan juga pendataan terhadap Bahan Perusak Ozon (BPO) yang 

car free day. Upaya lain yang 

mbah yang berasal dari kotoran hewan/ternak 



 
 

 

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lombok Barat dalam Proklim yaitu dengan pembangunan 

embung, biogas dan gerobak dorong serta penanaman pohon. Kabupaten 

Lombok Barat melaksanakan Proklim pada 2 desa yaitu Desa Giri Tembesi 

dan Desa Banyu Urip.  

 
3. Adipura 

Adipura merupakan salah satu program priorotas dalam pengendalian 

pencemaran dari kegiatan domestic dan penghargaan bagi kota/kabupaten 

yang memilliki komitmen dalam mewujudkan kota bersih dan hijau (

and green city). 

Pada program Adipura terdapat beberapa lokasi yang dipantau, dimana 

pemantauan dilakukan dalam 2 periode yaitu P1 pada bulan Okto

November dan P2 pada bulan Maret-April adalah : 

a. Perumahan; meliputi perumahan menengah dan sederhana serta 

prumahan pasang surut 

b. Sarana kota; meliputi jalan arteri dan jalan kolektor, pasar, pertokoan, 

perkantoran, sekolah, rumah sakit dan puskesmas, t

kota 

c. Sarana transportasi; meliputi terminal, stasiun kereta api, pelabuhan

d. Perairan terbuka; meliputi sungai, danau, situ dan saluran terbuka

e. Sarana kebersihan; meliputi tempat pembuangan sampah akhir (TPA), 

pemanfaatan sampah 

f. Pantai wisata 

 

Kota Gerung sebagai ibukota Kabupaten Lombok Barat yang turut serta 

pada Program Adipura terdiri dari beberapa titik pantau yaitu :

a. Perumahan; Perumahan PEMDA 

b. Sarana kota; Jl. Soekarno-Hatta, Jl. H.L. Anggrat, Jl. DR Said, Jl. Tuhu 

Mena, Jl. Jendral Sudirman, Jl. Penas, Jl. Pejanggik, Jl. Selaparang, 

Pasar Gerung, Lingkungan Perkantoran PEMDA Lombok Barat, RSUD 

Patut Patuh Patju 

c. Sarana transportasi; terminal 

d. Perairan terbuka; Kali Bangok 

e. Sarana kebersihan; TPA Kebun Kongok 
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Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lombok Barat dalam Proklim yaitu dengan pembangunan 

penanaman pohon. Kabupaten 

Lombok Barat melaksanakan Proklim pada 2 desa yaitu Desa Giri Tembesi 

Adipura merupakan salah satu program priorotas dalam pengendalian 

tic dan penghargaan bagi kota/kabupaten 

yang memilliki komitmen dalam mewujudkan kota bersih dan hijau (clean 

Pada program Adipura terdapat beberapa lokasi yang dipantau, dimana 

pemantauan dilakukan dalam 2 periode yaitu P1 pada bulan Oktober-

Perumahan; meliputi perumahan menengah dan sederhana serta 

Sarana kota; meliputi jalan arteri dan jalan kolektor, pasar, pertokoan, 

perkantoran, sekolah, rumah sakit dan puskesmas, taman kota, hutan 

Sarana transportasi; meliputi terminal, stasiun kereta api, pelabuhan 

Perairan terbuka; meliputi sungai, danau, situ dan saluran terbuka 

Sarana kebersihan; meliputi tempat pembuangan sampah akhir (TPA), 

Kota Gerung sebagai ibukota Kabupaten Lombok Barat yang turut serta 

pada Program Adipura terdiri dari beberapa titik pantau yaitu : 

Hatta, Jl. H.L. Anggrat, Jl. DR Said, Jl. Tuhu 

l Sudirman, Jl. Penas, Jl. Pejanggik, Jl. Selaparang, 

Pasar Gerung, Lingkungan Perkantoran PEMDA Lombok Barat, RSUD 



 
 

 

Beberapa upaya untuk mewujudkan Kota Gerung bersih dan hijau telah 

dilakukan, termasuk berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait, kecamatan, 

desa serta masyarakat. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan 

membangun unit pengolahan sampah, melakukan pembinaan terhadap 

kelompok-kelompok pengelola unit pengolahan sampah, dan lain

4. Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Izin PPLH merupakan izin yang dipersyaratkan harus dimiliki oleh 

usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3). Dari beberapa ini PPLH, yang menjadi 

wewenang kabupaten/kota yaitu izin pemanfaatan limbah cair (IPLC) dan 

izin penyimpanan semetara limbah B3 yang dikeluarkan oleh instansi yang 

menangani bidang lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Dalam penanganan limbah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lombok Barat melakukan pemantauan dan penanganan limbah B3 dan 

limbah domestik. Limbah merupakan hasil buangan dari usaha

kegiatan. Limbah ini dapat berasal dari rumah tangga, industri, h

restoran, perternakan, pertanian dan usaha dan/atau kegiatan lainnya.

Dari 697 usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan di 

Kabupaten Lombok Barat hingga tahun 2016, hanya 34 usaha dan/atau 

kegiatan yang telah memiliki izin PPLH. Pengawasan dan pemberian sanksi 

administrasi berupa teguran telah siberikan kepada usaha dan/atau kegiatan 

yang wajib memiliki izin PPLH. 

 
Tabel 8. Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin PPLH

 

No Nama Usaha dan/atau Kegiatan 

Jenis Izin PPLH

IPLC 

1 2 3 
1 The Sheraton Senggigi Beach - 
2 The Jayakarta Lombok Beach - 
3 CV. Wahyu Nusantara Indah Putra - 
4 Aerowisata senggigi beach hotel √ 
5 RSUD Patut Patuh Patju √ 
6 The Santosa Villas and Resort √ 
7 Qunci Villas √ 
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judkan Kota Gerung bersih dan hijau telah 

dilakukan, termasuk berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait, kecamatan, 

telah dilakukan antara lain dengan 

membangun unit pengolahan sampah, melakukan pembinaan terhadap 

kelompok pengelola unit pengolahan sampah, dan lain-lain. 

Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

Izin PPLH merupakan izin yang dipersyaratkan harus dimiliki oleh 

usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dan limbah bahan 

erbahaya dan beracun (B3). Dari beberapa ini PPLH, yang menjadi 

wewenang kabupaten/kota yaitu izin pemanfaatan limbah cair (IPLC) dan 

izin penyimpanan semetara limbah B3 yang dikeluarkan oleh instansi yang 

a. 

Dalam penanganan limbah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lombok Barat melakukan pemantauan dan penanganan limbah B3 dan 

limbah domestik. Limbah merupakan hasil buangan dari usaha dan/atau 

kegiatan. Limbah ini dapat berasal dari rumah tangga, industri, hotel, 

restoran, perternakan, pertanian dan usaha dan/atau kegiatan lainnya. 

Dari 697 usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan di 

6, hanya 34 usaha dan/atau 

ngawasan dan pemberian sanksi 

administrasi berupa teguran telah siberikan kepada usaha dan/atau kegiatan 

. Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin PPLH 

Jenis Izin PPLH 
 

 
Tahu

n  TPS 
LB3 

4 5 
√ 2013 
√ 2013 
√ 2014 
√ 2014 
√ 2014 
√ 2014 
√ 2014 



 
 

 

No Nama Usaha dan/atau Kegiatan 

Jenis Izin PPLH

IPLC 

8 Mascot (Hotel & Restaurant) √ 
9 PT. Narmada Awet Muda √ 

10 PLTU. Jeranjang Lombok Barat - 
11 Marina (Cafe Restaurant & Live Music) √ 
12 Hotel Batu Bolong √ 
13 PT. Lombok Seside Cotage Holiday 

Resort 
√ 

14 Sudamala Suites & Villas √ 
15 PLTU. Jeranjang Lombok Barat (Silo 

Botton Ash) 
- 

16 PT. Lingsar √ 
17 PLTU. Jeranjang Lombok Barat ( Ash 

Disposal) 
- 

18 Hotel Cafe dan Restaurant Alberto √ 
19 PT. Krida Dinamik Autonusa (Dealer 

Toyota) 
√ 

20 Gili Nanggu Cottages & Resort √ 
21 SPBU PT. Rintam Nuturaya - 
22 PT. Hamparan Rimba Rinjani - 
23 CV. Halim Fiberglass  - 
24 PT. Puri Mas Lombok √ 
25 PLTD Sewatama Jeranjang - 
26 PT.Multi Bangun Galaxy - 
27 Batu layar Hotel & Restaurant √ 
28 PT. Budaya Mutiara - 
29 Puri Mas Villa dan Spa √ 
30 PT. Indomobil Cahaya Prima - 
31 PT. Gumi Sinarata Indonesia √ 
32 PT. Puri Bunga Cottage - 
33 PT.BLISS (Mall Lombok City Center) √ 
34 PT. Lintas Antariksa (TV 9) √ 
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Jenis Izin PPLH 
 

 
Tahu

n  TPS 
LB3 

√ 2014 
√ 2014 
√ 2014 
√ 2014 
√ 2014 
√ 2014 

√ 2014 
√ 2014 

- 2015 
√ 2015 

√ 2015 
√ 2015 

√ 2015 
√ 2015 
√ 2015 
√ 2015 
√ 2015 
√ 2015 
√ 2015 
√ 2016 
√ 2016 
√ 2016 
√ 2016 
√ 2016 
√ 2016 
- 2016 
- 2016 



 
 

 

5. PROPER 

 

PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. Program ini bertujuan mendorong 

perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai 

keunggulan lingkungan (environmental excellency) melalui integrasi 

prinsip-prinsi pembangunan berkelanjutan dalam produksi barang dan jasa 

dengan jalan penerapan system manajemen lingkungan, 3R, efisinsi energy, 

konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta 

bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan 

masyarakat. 

Peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna, yaitu :

a. Emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

yang telah secara konsisten menunjukkan  keunggulan lingkungan 

dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika 

dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. 

b. Hijau,diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan 

dalam peraturan melalui pelaksanaan system pengelolaan lingkungan, 

pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui 4R (reduce, reuse, 

reclcle, recovery) dan melakukan upata tanggung jawab social 

(CSR/comdev) dengan baik. 

c. Biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan 

sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundan

d. Merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai 

dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang

undangan. 

e. Hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

yang sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi 

administrasi. 

Pada tahun 2016 PROPER diikuti oleh Qunci Villas, Hotel Jayakarta, 

Hotel Puri Sharon, Hotel Sudamala, dan RSUD Patut Patuh Patju.
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PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

bertujuan mendorong 

perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai 

keunggulan lingkungan (environmental excellency) melalui integrasi 

prinsi pembangunan berkelanjutan dalam produksi barang dan jasa 

najemen lingkungan, 3R, efisinsi energy, 

konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta 

bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan 

Peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna, yaitu : 

ikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

yang telah secara konsisten menunjukkan  keunggulan lingkungan 

dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika 

anggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan 

dalam peraturan melalui pelaksanaan system pengelolaan lingkungan, 

pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui 4R (reduce, reuse, 

y) dan melakukan upata tanggung jawab social 

Biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan 

sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan. 

Merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai 

dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

b usaha dan/atau kegiatan 

yang sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap 

undangan atau tidak melaksanakan sanksi 

ikuti oleh Qunci Villas, Hotel Jayakarta, 

Hotel Puri Sharon, Hotel Sudamala, dan RSUD Patut Patuh Patju. 



 
 

 

6. Pemeriksaan Laboratorium 

Pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah sangat perlu 

dilakukan mengingat dampaknya bagi lingkungan cukup besar jika 

langsung dibuang ke lingkungan tanpa dilakukan pengelolaan terlebih 

dahulu. Dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan 

pengelolaann limbah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

melakukan beberapa kegiatan seperti pemantauan kualitas air dan ud

ambien secara berkala serta pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan 

yang menghasilkan limbah cair dan emisi. 

Dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dilakukan 

pemantauan dan pengawasan dilakukan secara berkala. Pemantaun

pengawasan ini dilakukan pada 11 sungai dan beberapa usaha dan/atau 

kegiatan yang ada di kabupaten Lombok Barat setiap 6 (enam) bulan sekali. 

Selain pemantauan kualitas airsungai dan air limbah

Hidup Kabupaten Lombok Barat juga melakukan pemantauan berkal

terhadap kualitas udara ambien dan emisi dari sumber tidak bergerak.

Pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan berkerjasama dengan 

Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal) Kementerian 

Lingkungan Hidup Republik Indonesia.  

Dari Hasil pemantauan dan pemeriksaan terhadap 11 

pada semester kedua tahun 2015, 9 (Sembilan) dalam kondisi baik dan 2

(dua) yang tercemar ringan. Parameter pemeriksaan yang dil

untuk kualiatas kimia meliputi pH,DO,BOD,COD,Fe dan Mn.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 11. Pemeriksanaan Air Limbah dan Uji Emisi dari Sumber Tidak 

Bergerak 
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Pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah sangat perlu 

dilakukan mengingat dampaknya bagi lingkungan cukup besar jika 

gsung dibuang ke lingkungan tanpa dilakukan pengelolaan terlebih 

dahulu. Dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan 

pengelolaann limbah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

melakukan beberapa kegiatan seperti pemantauan kualitas air dan udara 

serta pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan 

Dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dilakukan 

dilakukan secara berkala. Pemantaun dan 

dan beberapa usaha dan/atau 

yang ada di kabupaten Lombok Barat setiap 6 (enam) bulan sekali. 

sungai dan air limbah Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Lombok Barat juga melakukan pemantauan berkala 

terhadap kualitas udara ambien dan emisi dari sumber tidak bergerak. 

Pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan berkerjasama dengan 

Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal) Kementerian 

terhadap 11 sampel air sungai 

5, 9 (Sembilan) dalam kondisi baik dan 2 

. Parameter pemeriksaan yang dilakukan baru 

,DO,BOD,COD,Fe dan Mn. 

Pemeriksanaan Air Limbah dan Uji Emisi dari Sumber Tidak 



 
 

 

C. Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan 

 

Pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan sangat perlu dilakukan 

mengingat kondisi dan kualitas lingkungan yang terus mengalami penurunan 

akibat berbagai usaha/kegiatan yang dilakukan manusia terhadap 

lingkungannya. 

Berbagai upayadilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan 

hidup. Upaya pengendalian dan pemulihan lingkungan dilakukan terhadap 

lingkunganyang telah mengalami kerusakan sebagai usaha meningkatkan dan 

memperbaiki kondisi lingkungan hidup.Upaya dalam rangka pengendalian 

kerusakan dan pemulihan lingkungan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lombok Barat diantaranya yaitu upaya dalam p

terhadap sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Lombok Barat,pengelolaan 

ruang terbuka hijau (RTH), reklamasi pada lahan eks tambang bahan galian non 

logam, kampanye lingkungan melalui papan informasi/billboard, sosialisasi 

kepada masyarakat, pelaksanaan program-program nasional dan daerah 

sepertiGreen School,Adiwiyata, Kalpataru, Raksaniyata/Menuju Indonesia 

Hijau (MIH)dan lain-lain. 

 
1. Perlindungan Mata Air (PERMATA) 

 
Kegiatan perlindungan mata air dilakukan sebagai upaya untuk 

menyelamatkan sumber-sumber mata air yang ada. Upaya perlindungan ini 

perlu dilakukan karena sebagian besar sumber-sumber mata air merupakan 

sumber air bagi masyarakat di sekitarnya. Bahkan beber

di Lombok Barat merupakan sumber air bagi kabupaten/kota lain dengan 

jaringan pemipaan. Dari hasil pendataan jumlah mata air di Kabupaten 

Lombok Barat yaitu 516 mata air dengan debit yang beragam. 

Untuk menjaga mata air-mata air tersebut, berbagai upaya perlindungan 

mata air dilakukan, seperti pemasangan papan nama mata air, pembuatan 

bak pengaman mata air serta penanaman pohon pelindung. 

Pemasangan papan nama lokasi mata air dilakukan sebagai upaya untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat di sekitarnya agar mengetahui 

keberadaan mata air di tersebut dan turun berperan serta menjaganya. 

Pembuatan bak pengaman mata air dilakukan sebagai upaya untuk 

mengamankan mata air agar tidak longsor. Dan penanaman pohon 
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Pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan sangat perlu dilakukan 

terus mengalami penurunan 

akibat berbagai usaha/kegiatan yang dilakukan manusia terhadap 

Berbagai upayadilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan 

hidup. Upaya pengendalian dan pemulihan lingkungan dilakukan terhadap 

ng telah mengalami kerusakan sebagai usaha meningkatkan dan 

paya dalam rangka pengendalian 

kerusakan dan pemulihan lingkungan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lombok Barat diantaranya yaitu upaya dalam perlindungan 

sumber air yang ada di Kabupaten Lombok Barat,pengelolaan 

ruang terbuka hijau (RTH), reklamasi pada lahan eks tambang bahan galian non 

logam, kampanye lingkungan melalui papan informasi/billboard, sosialisasi 

program nasional dan daerah 

ksaniyata/Menuju Indonesia 

Kegiatan perlindungan mata air dilakukan sebagai upaya untuk 

sumber mata air yang ada. Upaya perlindungan ini 

sumber mata air merupakan 

masyarakat di sekitarnya. Bahkan beberapa sumber mata air 

di Lombok Barat merupakan sumber air bagi kabupaten/kota lain dengan 

jaringan pemipaan. Dari hasil pendataan jumlah mata air di Kabupaten 

Lombok Barat yaitu 516 mata air dengan debit yang beragam.  

ut, berbagai upaya perlindungan 

mata air dilakukan, seperti pemasangan papan nama mata air, pembuatan 

bak pengaman mata air serta penanaman pohon pelindung.  

Pemasangan papan nama lokasi mata air dilakukan sebagai upaya untuk 

syarakat di sekitarnya agar mengetahui 

keberadaan mata air di tersebut dan turun berperan serta menjaganya. 

Pembuatan bak pengaman mata air dilakukan sebagai upaya untuk 

mengamankan mata air agar tidak longsor. Dan penanaman pohon 



 
 

 

dilakukan sebagai upaya untuk melindungi areal di sekitar mata air agar 

mata air tersebut tetapterjaga. 

Selain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, peran serta 

masyarakat dan kearifan lokal yang ada juga sangat diperlukan untuk 

melindungi mata air yang ada sebagai sumber a

disekitarnya. 
 

Tabel 6. Data Mata Air di Kabupaten Lombok Barat
 

No Kecamatan Jumlah Mata Air 
Kegiatan 

PERMATA
1 Sekotong 46 
2 Lembar 11 
3 Gerung 23 
4 Labuapi 8 
5 Kediri 4 
6 Kuripan 10 
7 Narmada 172 
8 Lingsar 190 
9 Gunungsari 41 
10 Batulayar 11 

Jumlah 516 
 

 

 

 

Gambar8. Grafik Kegiatan PERMATA
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ntuk melindungi areal di sekitar mata air agar 

Selain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, peran serta 

masyarakat dan kearifan lokal yang ada juga sangat diperlukan untuk 

melindungi mata air yang ada sebagai sumber air bagi masyarakat 

. Data Mata Air di Kabupaten Lombok Barat 

Kegiatan 
PERMATA 
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. Grafik Kegiatan PERMATA 
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Hingga tahun 2016, dari 516 mata air baru 98 mata air yang telah 

dilakukan upaya perlindungan atau sekitar 18,99 % dari jumlah mata air 

yang ada.Pada tahun 2016 kegiatan perlindungan mata air

dilakukan anatara lainpembuatan embung, pembuatan plang papan nama 

mata air air, pembuatan bak pengaman mata air, dan penanaman pohon di 

seitar mata air. 

 
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Penataan ruang terbuka hijau dilakukan sebagai upaya dalam 

menciptakan lingkungan yang bersih, teduh dan nyaman. Salah satu upaya 

yang dilakukan yaitu dengan penataan RTH. Secara umum ruang terbuka 

publik di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non

hijau, ruang terbuka hijau RTH perkotaan adalah bagian dari ruang

terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan 

vegetasi guna mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural 

yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakatnya, 

Berdasarkan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas 

lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan 10 tahun kemudian (2002) 

disepakati bersama bahwa sebuah daerah idealnya memiliki luas RTH 

minimal 30%dari total luas area, hal ini juga diamanatkan oleh UU No. 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29 bahwa ruang terbuka hijau 

terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, 

proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah daerah paling sedikit 30 % dari 

luas daerah perkotaan.  

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyatakan 

bahwa “Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) meliputi : 

taman kota; taman wisata alam;taman rekreasi; taman lingkungan 

perumahan dan permukiman; taman lingkungan perkantoran dan gedung 

komersial; taman hutan raya; hutan kota; hutan lindung; bentang alam 

seperti bukit, lereng dan lembah; cagar alam; kebun raya; kebun binatang; 

pemakaman umum; lapangan olahraga; lapangan upacara; parkir terbuka; 

lahan pertanian perkotaan; jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan 

SUTET); sempadan sungai, panatai, bangunan, situ dan rawa; jalur 

pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian; 
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ari 516 mata air baru 98 mata air yang telah 

atau sekitar 18,99 % dari jumlah mata air 

kegiatan perlindungan mata airyang telah 

dilakukan anatara lainpembuatan embung, pembuatan plang papan nama 

mata air air, pembuatan bak pengaman mata air, dan penanaman pohon di 

dilakukan sebagai upaya dalam 

menciptakan lingkungan yang bersih, teduh dan nyaman. Salah satu upaya 

Secara umum ruang terbuka 

publik di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-

g terbuka hijau RTH perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang 

terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan 

vegetasi guna mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural 

yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi 

Berdasarkan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas 

lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan 10 tahun kemudian (2002) 

disepakati bersama bahwa sebuah daerah idealnya memiliki luas RTH 

hal ini juga diamanatkan oleh UU No. 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29 bahwa ruang terbuka hijau 

terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, 

proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah daerah paling sedikit 30 % dari 

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyatakan 

bahwa “Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) meliputi : 

reasi; taman lingkungan 

perumahan dan permukiman; taman lingkungan perkantoran dan gedung 

komersial; taman hutan raya; hutan kota; hutan lindung; bentang alam 

seperti bukit, lereng dan lembah; cagar alam; kebun raya; kebun binatang; 

n olahraga; lapangan upacara; parkir terbuka; 

lahan pertanian perkotaan; jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan 

SUTET); sempadan sungai, panatai, bangunan, situ dan rawa; jalur 

pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian; 



 
 

 

kawasan dan jalur hijau; daerah penyangga (buffer zone

dan taman atap (roof garden).  

Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah potensial harus 

mempersiapkan diri pula dalam menghadapi perkembangan daerahnya, 

untuk itu perlu sedini mungkin dilakukan pendataan dan penataan agar 

perkembangan ruang dapat terarah dengan baik. Potensi

ruang terbuka hijau yang ada tentunya perlu pengelolaan lebih lanjut. Untuk 

itu pekerjaan ini dianggap dapat mengakomodir kebutuhan tersebut.

Penataan RTH sebagai salah satu kegiatan Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lombok Barat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. 

Penambahan jumlah RTH dan pemeliharaan RTH yang telah ada terus 

dilakukan untuk memenuhi jumlah minimal RTH 30% dari total luas 

wilayah Kabupaten Lombok Barat. Salah satu ruang terbuka hijau yang 

dikelola adalah daerah bantaran sungai, sempadan jalan, hutan kota, taman 

kota dan lain-lain. 

Dari tahun 2011 RTH Kota Gerung seluas 178,91 Ha (11,90%), pada 

tahun 2013 luas RTH di Kota Gerung menjadi 187,88 Ha (12,50%) atau 

bertambah seluas 8,97 Ha atau sekitar 0,6 %. Sedangkan pada tahun 2014 

luas RTH bertambah menjadi 188 Ha atau sekitar 12,51%.

tahun 2016, RTH yang terdata tetap 12,51 % dari luas kota Gerung, karena 

keterbatasan anggaran tidak ada pembangunan untuk perluasan RTH seperti 

taman kota dan lain-lain. Luas RTH Kota Gerung ini masih kurang jika 

dibandingkan dengan luas RTH yang harus dipenuhi sebesar 30% atau 

450,9 Ha dari luas Kota Gerung 1503 Ha. 

 
Tabel7. Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Gerung

 

No Jenis RTH 
Luasan (Ha)

2011 2012 2013

I RTH Publik 

(20%) 

   

1 Taman kota 1,19 3,59 3,59 

2 Hutan kota 4,00 4,00 4,00 

3 Lapangan olahraga 2,87 2,87 2,87 

4 Lapangan upacara 4,00 4,00 4,00 

5 Median jalan 15,06 18,62 18,62
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buffer zone) lapangan udara; 

Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah potensial harus 

mempersiapkan diri pula dalam menghadapi perkembangan daerahnya, 

dilakukan pendataan dan penataan agar 

perkembangan ruang dapat terarah dengan baik. Potensi-potensi alam dan 

ruang terbuka hijau yang ada tentunya perlu pengelolaan lebih lanjut. Untuk 

itu pekerjaan ini dianggap dapat mengakomodir kebutuhan tersebut. 

taan RTH sebagai salah satu kegiatan Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lombok Barat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. 

Penambahan jumlah RTH dan pemeliharaan RTH yang telah ada terus 

dilakukan untuk memenuhi jumlah minimal RTH 30% dari total luas 

Salah satu ruang terbuka hijau yang 

dikelola adalah daerah bantaran sungai, sempadan jalan, hutan kota, taman 

Dari tahun 2011 RTH Kota Gerung seluas 178,91 Ha (11,90%), pada 

g menjadi 187,88 Ha (12,50%) atau 

Sedangkan pada tahun 2014 

luas RTH bertambah menjadi 188 Ha atau sekitar 12,51%.Dan sampai akhir 

tahun 2016, RTH yang terdata tetap 12,51 % dari luas kota Gerung, karena 

tasan anggaran tidak ada pembangunan untuk perluasan RTH seperti 

lain. Luas RTH Kota Gerung ini masih kurang jika 

dibandingkan dengan luas RTH yang harus dipenuhi sebesar 30% atau 

ang Terbuka Hijau Kota Gerung 

Luasan (Ha) 

2013 2014 2015 

  

 3,71 3,71 

 4,00 4,00 

 2,87 2,87 

 4,00 4,00 

18,62 18,62 18,62 



 
 

 

No Jenis RTH 
Luasan (Ha)

2011 2012 2013

6 Parkir terbuka 0,76 0,76 0,76 

7 Sempadan sungai 13,00 13,00 13,00

8 Bentang alam 

seperti gunung, 

bukit dan lembah  

2,00 2,00 5,01 

9 Taman lingkungan 

perkotaan dan 

gedung komersial 

32,43 32,43 32,43

II RTH Private 

(10%) 

   

11 Pemakaman umum 12,74 12,74 12,74

12 Lahan pertanian 

perkotaan/ 

holtikultura 

2,50 2,50 2,50 

13 Taman lingkungan 

perumahan dan 

pemukiman 

88,36 88,36 88,36

Jumlah 178,91 184,87 187,88

Persentase (%) 11,90 12,30 12,50

 

 

D. Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan 

 

1. Pengaduan Adanya Dugaan Perncemaran dan/atau Perusakan Lingkungan 

Hidup. 

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat 

tahun 2016adalah didominasi masalah penambangan galian non logam. 

Kegiatan penambangan bahan galian non logam yang terdapat hampir di 

setiap kecamatan di Kabupaten Lombok Barat umumnya kom

dihasilkan yaitu pasir, kerikil, tanah urug, batu kali, tanah liat, tanah urug 

dan lain-lain. Pengaduan ini merupakan salah satu bentuk keresahan dan 

terganggunya masyarakat akibatkegiatan penambangan tersebut.
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Luasan (Ha) 

2013 2014 2015 

 0,76 0,76 

13,00 13,00 13,00 

 5,01 5,01 

32,43 32,43 32,43 

  

12,74 12,74 12,74 

 2,50 2,50 

88,36 88,36 88,36 

187,88 188 188 

12,50 12,51 12,51 

Pengaduan Adanya Dugaan Perncemaran dan/atau Perusakan Lingkungan 

Kabupaten Lombok Barat pada 

adalah didominasi masalah penambangan galian non logam. 

Kegiatan penambangan bahan galian non logam yang terdapat hampir di 

setiap kecamatan di Kabupaten Lombok Barat umumnya komoditi yang 

dihasilkan yaitu pasir, kerikil, tanah urug, batu kali, tanah liat, tanah urug 

lain. Pengaduan ini merupakan salah satu bentuk keresahan dan 

akibatkegiatan penambangan tersebut. 



 
 

 

Dalam upaya tanggap terhadap masalah-masalah lingkungan yang 

terjadi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat menyediakan 

pelayanan berupa pos pengaduan masalah lingkungan bagi masyarakat. Dari 

pengaduan tersebut kemudian pengaduan akan diproses dan dilakukan 

peninjauan lapangan untuk penentuan tindakan selanjutnya yang akan 

diambil terkait dengan masalah tersebut. Adanya pos pengaduan tersebut 

diharapkan dapat melayani secara maksimal pengaduan masalah

lingkungan yang terjadi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selama tahun 2016 terdapat 9 pengaduan terkait permasalahan 

lingkungan yang telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lombok Barat. Pengaduan-pengaduan tersebut 

telahditangani/ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang

yang berlaku. 

 

Gambar 12. Verifikasi Pengaduan Galian Non Logam Ilegal 
 

2. Pengawasan Lingkungan Hidup 

 
Seperti yang diamanatkan dalan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 71 Ayat 1 

dan Ayat 2 bahwa 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. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan 

pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab 

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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masalah lingkungan yang 

terjadi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat menyediakan 

pelayanan berupa pos pengaduan masalah lingkungan bagi masyarakat. Dari 

pengaduan tersebut kemudian pengaduan akan diproses dan dilakukan 

penentuan tindakan selanjutnya yang akan 

Adanya pos pengaduan tersebut 

diharapkan dapat melayani secara maksimal pengaduan masalah-masalah 

lingkungan yang terjadi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

terdapat 9 pengaduan terkait permasalahan 

lingkungan yang telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

pengaduan tersebut 

telahditangani/ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

 
. Verifikasi Pengaduan Galian Non Logam Ilegal  

Undang No 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 71 Ayat 1 

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan 

undangan di bidang perlindungan dan 

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan 

pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab 

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  



 
 

 

Atas dasar tersebut maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok 

Barat wajib melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 

ada di Kabupaten Lombok Barat. 

Pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yaitu 

pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 

izin lingkungan yang telah diberikan serta ketaatannya terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Jika dalam pengawasan tersebut 

ditemukan adanya pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka penangung 

jawab usaha dan/atau kegiatan dapat diberikan sanksi administrasi dan/atau 

sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat  berupa teguran tertulis, paksaan 

pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Pengawasan Ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin 
Lingkungan dan PeraturanPerundangan 

 

Dari hasil pengawasan selama tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan teguran tertulis kepada usaha 

dan/atau kegiatan.  

 

3. Penegakan Hukum  

Penegakan hukum dibidang lingkungan hidup sangat diperlukan untuk 

mengurangi dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan 

masyarakat dan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.Setiap usaha 

dan/atau kegiatan besar atau kecil pasti akan berdampak pada lingkungan, 

hal ini akan berakibat pada berubahnya fungsi lingkungan sehingga akan 

menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Untuk tujuan tersebut maka 

berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat dibentuk Tim Pengawasan 

dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu.Tim ini akan melakukan 

pengawasan terhadap lingkungan dan pelakukan penegakan hukum 
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maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok 

Barat wajib melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 

Pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yaitu 

an/atau kegiatan terhadap 

yang telah diberikan serta ketaatannya terhadap peraturan 

undangan yang berlaku. Jika dalam pengawasan tersebut 

ditemukan adanya pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka penangung 

egiatan dapat diberikan sanksi administrasi dan/atau 

sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat  berupa teguran tertulis, paksaan 

pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.   

kegiatan terhadap Izin 
Lingkungan dan PeraturanPerundangan  

, Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan teguran tertulis kepada usaha 

Penegakan hukum dibidang lingkungan hidup sangat diperlukan untuk 

mengurangi dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan 

masyarakat dan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.Setiap usaha 

mpak pada lingkungan, 

hal ini akan berakibat pada berubahnya fungsi lingkungan sehingga akan 

Untuk tujuan tersebut maka 

Keputusan Bupati Lombok Barat dibentuk Tim Pengawasan 

Tim ini akan melakukan 

pengawasan terhadap lingkungan dan pelakukan penegakan hukum 



 
 

 

terhadap usaha dan/atau kegiatan jika terjadi kerusakan lingkungan. 

Pembentukan tim ini juga merupakan implementasi dari pelaksanaan UU 

No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan terhadap usaha dan/atau 

kegiatan yang merusak lingkungan dan tidak memiliki izin usaha dan/atau 

kegiatan yaitu berupa pemberian peringatan atau teguran terhadap usaha 

dan/atau kegiatan tersebut dan usaha dan/atau kegiatan tersebut akan ditutup 

sementara hingga kewajibannya terpenuhi. Namun jika pada batas waktu 

yang ditentukan usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak memenuhi 

kewajibannya berupa izin usaha maupun izin lingkungan maka usaha 

dan/atau kegiatan tersebut akan ditutup. 

Pada tahun 2016Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

telah melakukan penutupan dan penertiban kegiatan penambangan bahan 

galian non logam tanpa izin di 2 (Dua) lokasi yaitu: 

1. Penambangan pasir dan tanah urug tanpa ijin di Dusun Lamper Desa 

Jagaraga Kecamatan Kuripan,  

2. Galian pasir besi  di dusun Endok desa Taman Ayu kecamatan Gerung

 

Gambar 14. Penutupan Galian Non Logam Ilegal
 
 

4. Green SchoolMenuju Adiwiyata 

Program Adiwiyata bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan sekolah 

yang peduli dan berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di 

Indonesia. Program/kegiatan yang dikembangkan harus berdasarkan norma

norma dasar dan berperikehidupan yang meliputi ke

keterbukaan, kejujuran, keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup 

dan sumber daya alam. Yang menjadi prisnsip dasar program Adiwiyata 
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terhadap usaha dan/atau kegiatan jika terjadi kerusakan lingkungan. 

Pembentukan tim ini juga merupakan implementasi dari pelaksanaan UU 

ang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan terhadap usaha dan/atau 

kegiatan yang merusak lingkungan dan tidak memiliki izin usaha dan/atau 

kegiatan yaitu berupa pemberian peringatan atau teguran terhadap usaha 

dan/atau kegiatan tersebut dan usaha dan/atau kegiatan tersebut akan ditutup 

sementara hingga kewajibannya terpenuhi. Namun jika pada batas waktu 

yang ditentukan usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak memenuhi 

gkungan maka usaha 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

telah melakukan penutupan dan penertiban kegiatan penambangan bahan 

pasir dan tanah urug tanpa ijin di Dusun Lamper Desa 

Galian pasir besi  di dusun Endok desa Taman Ayu kecamatan Gerung 

 

Penutupan Galian Non Logam Ilegal 

Program Adiwiyata bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan sekolah 

yang peduli dan berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di 

Indonesia. Program/kegiatan yang dikembangkan harus berdasarkan norma-

norma dasar dan berperikehidupan yang meliputi kebersamaan, 

keterbukaan, kejujuran, keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup 

dan sumber daya alam. Yang menjadi prisnsip dasar program Adiwiyata 



 
 

 

yaitu prinsip parsitipatif dimana komunitas sekolah terlibat dalam 

manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran serta 

berkelanjutan dimana seluruh kegiatan harus dilakukansecara terencana dan 

terus menerus secara komprehensif. 

Program ini bertujuan menanamkan sejak dini pada a

seluruh warga sekolah dalam menjaga lingkungan disekitarnya. Sehingga 

melalui program ini diharapkan anak-anak sejak dini telah mengenal arti 

penting dan peranan lingkungan bagi kehidupann mereka, sehingga turut 

berperan aktif dalam menjaga lingkungannya. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program green school yaitu 

sosialisasi atau bimbingan teknis kepada sekolah

pengelolaan sampah dan pemberian bantuan tong sampah. Dalam 

pelaksanaan program green school ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lombok Barat bekerja sama dengan JICA Jepang. 

 
Gambar 15. Kegiatan Green Schooldengan JICA Jepang

 
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya untuk pembinaan 

sekolah-sekolah melalui kegiatan sosialisasi berupa kunjungan sekolah serta 

pemberian brosur-brosur, pemberian rumah kompos, tong sampah, 

komposter, gerobak sampah, dan pemberian bibit poho

sekolah program green school Kabupaten Lombok Barat telah mencapai 

sekolah. 
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dimana komunitas sekolah terlibat dalam 

uruhan proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran serta prinsip 

dimana seluruh kegiatan harus dilakukansecara terencana dan 

Program ini bertujuan menanamkan sejak dini pada anak dan mengajak 

seluruh warga sekolah dalam menjaga lingkungan disekitarnya. Sehingga 

anak sejak dini telah mengenal arti 

penting dan peranan lingkungan bagi kehidupann mereka, sehingga turut 

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program green school yaitu 

sosialisasi atau bimbingan teknis kepada sekolah-sekolah tentang 

pengelolaan sampah dan pemberian bantuan tong sampah. Dalam 

gkungan Hidup Kabupaten 

dengan JICA Jepang 

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya untuk pembinaan 

sekolah melalui kegiatan sosialisasi berupa kunjungan sekolah serta 

brosur, pemberian rumah kompos, tong sampah, 

komposter, gerobak sampah, dan pemberian bibit pohon.Hingga tahun 2016 

sekolah program green school Kabupaten Lombok Barat telah mencapai 78 



 
 

 

 
5. Kalpataru  

Kalpataru merupakan penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepada 

perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga yang peduli pada 

lingkungan hidup. Penghargaan  Kalpataru terdiri dari beberapa kategori 

yaitu perintis lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan dan 

pembina lingkungan. 

Kabupaten Lombok Barat telah mengikutsertakan beberapa peseorangan 

dengan beberapa kategori pada KALPATARU seperti pada tabel berikut;

 

Tabel 9 Kalpataru Kabupaten Lombok Barat

No Tahun Nama Kategori
1 2011 TGH. Safwan Hakim Pembina 
2 2012 Bupati Lombok Barat Pembina 
  TGH Hasanain Pembina 

3 2013 Safi’i Perintis 
  Mustar Perintis 
4 2014 I Wayan Sugiartha Perintis 
5 2016 Tgh Hasan Nain LC Perintis 
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Kalpataru merupakan penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepada 

perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga yang peduli pada 

dup. Penghargaan  Kalpataru terdiri dari beberapa kategori 

yaitu perintis lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan dan 

Kabupaten Lombok Barat telah mengikutsertakan beberapa peseorangan 

ARU seperti pada tabel berikut; 

Tabel 9 Kalpataru Kabupaten Lombok Barat 

Kategori Prestasi 
 Trohpy 
 - 
 Piagam 

- 
- 
- 
- 
 



 
 

 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

 

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 63 Ayat (3) huruf j 

menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang 

melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dalam hal ini SPM bidang 

lingkungan hidup.   

 

A. Jenis Pelayanan Dasar 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 

2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah 

Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten/Kota mempunyai empat jenis pelayanan dasar bidang lingku

hidup yaitu : 

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air 

2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

3. Informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa

4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan 

pencemaran/perusakan lingkungan hidup 

 

B. Indikator dan Nilai SPM Bidang Lingkungan Hidup dan Batas 

Pencapaian 

 

Indikator dan nilai SPM bidang lingkungan hidup serta batas pencapaian 

tiap jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup telah tertuang dalam 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan 

Daerah Kabupaten/Kota, bahwa nilai pencapaian tiap jenis pelayanan dasar 

bidang lingkungan hidup adalah 100% dengan batas pencapaian sampai dengan 

tahun 2013. 
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STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 

Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 63 Ayat (3) huruf j 

menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang 

melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dalam hal ini SPM bidang 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 

2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah 

Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten/Kota mempunyai empat jenis pelayanan dasar bidang lingkungan 

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak 

Informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa 

Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan 

Indikator dan Nilai SPM Bidang Lingkungan Hidup dan Batas 

Indikator dan nilai SPM bidang lingkungan hidup serta batas pencapaian 

tiap jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup telah tertuang dalam 

turan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan 

Daerah Kabupaten/Kota, bahwa nilai pencapaian tiap jenis pelayanan dasar 

s pencapaian sampai dengan 



 
 

 

Tabel 10 Indikator, Nilai Pencapaian dan Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang 
Lingkungan Hidup 

 

N
o 

Jenis Pelayanan Indikator SPM 
Nilai 

Pencapa
ian

1 Pelayanan 
pencegahan 
pencemaran air 

Prosentase jumlah 
usaha dan/atau 
kegiatan yang mentaati 
persyaratan 
administrasi dan teknis 
pencegahan 
pencemaran 

s/d 100%

2 Pelayanan 
pencegahan 
pencemaran udara 
dari sumber tidak 
bergerak 

Prosentase jumlah 
usaha dan/atau 
kegiatan sumber tidak 
bergerak yang 
memenuhi persyaratan 
administrasi dan teknis 
pencegahan 
pencemaran udara 

s/d 100%

3 Pelayanan 
informasi status 
kerusakan lahan 
dan/atau tanah 
untuk produksi 
biomassa 

Prosentase luasan 
lahan dan/atau tanah 
untuk produksi 
biomassa yang telah 
ditetapkan dan 
diinformasikan status 
kerusakannya 

s/d 100%

4 Pelayanan tindak 
lanjut pengaduan 
masyarakat akibat 
adanya dugaan 
pencemaran 
dan/atau 
perusakan 
lingkungan hidup 

Prosentase jumlah 
pengaduan masyarakat 
akibat adanya duagaan 
pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan 
hidup yang 
ditindaklanjuti 

s/d 90%
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Tabel 10 Indikator, Nilai Pencapaian dan Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang 

Nilai 
Pencapa

ian 

Batas 
Waktu 

Pencapaian
s/d 100% s/d 2013 

s/d 100% s/d 2013 

s/d 100% s/d 2013 

s/d 90% s/d 2013 



 
 

 

C. Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat
 

Pencapaian pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang 

lingkungan hidup Kabupaten Lombok Barat setiap tahun adalah sebagai berikut 

: 

a. Pelayanan Pengendalian Pencemaran Air 

Pada SPM jenis pelayanan pengendalian pencemaran air, persentase 

realisasi pelaksanaanya hingga akhir tahun 2016 mencapai 

76,92%.Pencapaian tersebut diperoleh berdasarkan usa

yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran 

air adalah sejumlah 10 usaha dan/atau kegiatan dari 13 usaha dan/atau 

kegiatan yang telah diawasi yang berpotensi mencemari air.

Taat persyaratan administrasi didasarkan pada telah dimilikinya izin 

lingkungan oleh usaha dan/atau kegiatan sedangkan taat persyaratan teknis 

didasarkan pada telah dilaksanakannya Pasal 6 Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair 

bagi kegiatan Industri. Taat persyaratan teknis yang dimaksud adalah telah 

memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), saluran pembuangan 

limbah kedap air, alat ukur debit, tidak melakukan pengenceran, 

pemeriksaan kadar parameter Baku Mutu Limbah cair tiap 1 (satu) bulan 

sekali, pemisahan saluran air limbah dengan saluran limpahan air hujan, 

pencatatan produksi bulanan serta laporan catatan debit harian, kadar 

parameter, pencatatan produksi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dari hasil pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupate

3 (tiga) usaha dan/atau kegiatan dari 13 (Tiga belas) usaha dan/atau 

kegiatan yang belum taat administrasi dan teknis pencegahan pencemaran 

air adalah The Santosa Hotel & Resort Lombok dan Graha Beach Hotel 

yang belum memiliki IPAL dan PT Poenix Mas Persada yang telah berhenti 

beroperasi/tutup. Hingga semester II IPAL The Santosa Hotel & Resort

Lombok masih dalam proses pembangunan, sedangkan Graha Beach Hotel 

belum memiliki IPAL. 
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Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 

masing jenis pelayanan SPM bidang 

Barat setiap tahun adalah sebagai berikut 

Pada SPM jenis pelayanan pengendalian pencemaran air, persentase 

tahun 2016 mencapai 

Pencapaian tersebut diperoleh berdasarkan usaha dan/atau kegiatan 

yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran 

air adalah sejumlah 10 usaha dan/atau kegiatan dari 13 usaha dan/atau 

kegiatan yang telah diawasi yang berpotensi mencemari air. 

arkan pada telah dimilikinya izin 

lingkungan oleh usaha dan/atau kegiatan sedangkan taat persyaratan teknis 

didasarkan pada telah dilaksanakannya Pasal 6 Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair 

ustri. Taat persyaratan teknis yang dimaksud adalah telah 

memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), saluran pembuangan 

limbah kedap air, alat ukur debit, tidak melakukan pengenceran, 

pemeriksaan kadar parameter Baku Mutu Limbah cair tiap 1 (satu) bulan 

sekali, pemisahan saluran air limbah dengan saluran limpahan air hujan, 

pencatatan produksi bulanan serta laporan catatan debit harian, kadar 

parameter, pencatatan produksi setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

Dari hasil pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat,  

(Tiga belas) usaha dan/atau 

kegiatan yang belum taat administrasi dan teknis pencegahan pencemaran 

Lombok dan Graha Beach Hotel 

dan PT Poenix Mas Persada yang telah berhenti 

ntosa Hotel & Resort 

Lombok masih dalam proses pembangunan, sedangkan Graha Beach Hotel 



 
 

 

Tabel 11. Realisasi Pencapaian SPM Jenis Pelaya
Pengendalian Pencemaran Air 

N
o 

Tahun 
Pelaksanaan 

Jumlah 
Usaha/ 

Kegiatan yang 
Berpotensi 

menghasilkan 
Limbah yang 

Dapat 
mencemari 

Air 

Jumlah 
Usaha/ 

Kegiatan 
yang 

Diawasi 

Jumlah usaha/ 
Kegiatan yang 

Taat 
Administrasi 

dan teknis 
pencegahan 
Pencemaran 

Air 

1 2 3 4 5 

1 2013 8 8 7 
2 2014 15 15 10 
3 2015 13 13 10 
4 2016 13 13 10 

 

b. Pelayanan Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak

 

Pada SPM jenis pelayanan pengendalian pencemaran udara dari sember 

tidak bergerak realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2015 mencapai 

85,71%.  Pencapaian tersebut diperoleh dari jumlah usaha dan/atau kegiatan 

yang taat administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara yaitu dari 

14 usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan berpotensi menghasilkan 

emisi, terdapat 12 usaha dan/atau kegiatan yang telah taat administrasi dan 

teknis pencegahan pencemaran udara sesuai dengan Keputusan Kepala 

Bapedal No. 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian 

Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. Taat persyaratan administrasi 

didasarkan pada telah dimilikinya izin lingkungan oleh usaha dan/atau 

kegiatan sedangkan taat persyaratan teknis tersebut mencakup persyaratan 

cerobong, lubang pengambilan sample dan sarana pendukung seperti lantai 

kerja, tangga, pagar pengaman. Dua usaha dan/atau kegiatan yang

taat adalahHotel Bukit Senggigi dan PT. Poenix Mas Persada
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. Realisasi Pencapaian SPM Jenis Pelayanan 

Jumlah usaha/ 
Kegiatan yang 

Administrasi 
dan teknis 

pencegahan 
Pencemaran 

Prosentase 
Jumlah Usaha/ 
Kegiatan yang 

Taat 
Administrasi 
dan Teknis 
pencegahan 
Pencemaran 

Air 
6 = 5/4 x 

100% 
87,5 

66,67 
76,92% 
76,92% 

Sumber Tidak Bergerak 

Pada SPM jenis pelayanan pengendalian pencemaran udara dari sember 

tahun 2015 mencapai 

Pencapaian tersebut diperoleh dari jumlah usaha dan/atau kegiatan 

yang taat administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara yaitu dari 

14 usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan berpotensi menghasilkan 

elah taat administrasi dan 

sesuai dengan Keputusan Kepala 

Bapedal No. 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian 

Taat persyaratan administrasi 

dimilikinya izin lingkungan oleh usaha dan/atau 

kegiatan sedangkan taat persyaratan teknis tersebut mencakup persyaratan 

cerobong, lubang pengambilan sample dan sarana pendukung seperti lantai 

usaha dan/atau kegiatan yang belum 

Persada.  



 
 

 

Tabel 12. Realisasi Pencapaian SPM Jenis Pelayanan
Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Tidak bergerak

 

N 
o 

Tahun 
Pelaksanaan

Jumlah 
Usaha/ 

Kegiatan yang 
Berpotensi 

menghasilkan 
Emisi yang 

Dapat 
Mencemari 

Udara 

Jumlah 
Usaha/ 

Kegiatan 
yang 

Diawasi 

Jumlah usaha/ 
Kegiatan yang 

Taat 
Administrasi 

dan teknis 
pencegahan 
Pencemaran 

Udara 

1 2 3 4 5 
1 2013 11 11 3 
2 2014 10 10 9 
3 2015 14 14 12 
4 2016 14 14 13 

 

c. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah Untuk 

Produksi Biomassa 

 
Pada pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah 

produksi biomassa, Kabupaten Lombok Barat pada tahun 201
dilakukan. Realisasi pencapaian pelayanan informasi status kerusakan lahan 
dan/atau tanah untuk produksi biomassa dapat dilihat pada tabel 1
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. Realisasi Pencapaian SPM Jenis Pelayanan 
Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Tidak bergerak 

Kegiatan yang 

Prosentase 
Jumlah Usaha/ 
Kegiatan yang 

Taat 
Administrasi 
dan Teknis 
pencegahan 
Pencemaran 

Udara 
6 = 5/3 x 100% 

27,27 
90 

85,71 
92,85 

Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah Untuk 

Pada pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk 
produksi biomassa, Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2016 telah 
dilakukan. Realisasi pencapaian pelayanan informasi status kerusakan lahan 
dan/atau tanah untuk produksi biomassa dapat dilihat pada tabel 13. 



 
 

 

Tabel 13. Realisasi Pencapaian SPM Jenis Pelayanan I
StatusKerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk

Produksi Biomassa 

N
o 

Tahun 
Pelaksanaan 

Luasan lahan 
yang 

diperuntukkan 
sebagai lahan 
dan/atau tanah 
untuk produksi 

biomassa 

Jumlah Luasan 
Tanah yang 
Ditetapkan 

status Kerusakan 
Lahan/Tanah 

untuk Produksi 
Biomassa 

1 2 3 4 
1 2013 91.914,38 91.914,38 
2 2014 91.914,38 91.914,38 
3 2015 91.914,38 91.914,38 
3 2016 91.914,38 91.914,38 

 

Pada SPM jenis pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau 

tanah untuk produksi biomassa dari luas Kabupaten Lombok Barat 105.392 

Ha yang diperuntukkan untuk produksi biomassa seluas 

luas tersebut status kerusakan lahan dan/atau tanahnya adalah :

1) Sangat buruk (tidak produktif) : 160,07 Ha 

2) Buruk (kurang produktif)  : 9.164,93 Ha

3) Sedang (agak produktif)  : 36.938,36 Ha 

4) Baik (produktif)   : 28.040,11 Ha 

5) Sangat baik (sangat produktif) : 17.610,92 Ha 

 
d. Pelayanan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan pencemaran 

dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup 

 
Pada SPM pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya 
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 
Lombok Barat telah mencapai 100%. Selama tahun 2016 jumlah pengaduan 
yang diterima Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat pada pos 
pengaduan sebanyak 7 pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti
sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010.
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Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Informasi 
StatusKerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk 

Kerusakan 

Prosentase  luasan 
lahan yang 

ditetapkan dan 
diinformasikan 

status kerusakan 
lahan dan/atau 

tanah untuk 
produksi biomassa

5=4/3 x 100% 
100 
100 
100 
100 

Pada SPM jenis pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau 

tanah untuk produksi biomassa dari luas Kabupaten Lombok Barat 105.392 

Ha yang diperuntukkan untuk produksi biomassa seluas 96.115,23 Ha. Dari 

luas tersebut status kerusakan lahan dan/atau tanahnya adalah : 

: 9.164,93 Ha 

Pelayanan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan pencemaran 

Pada SPM pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya 
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Kabupaten 
Lombok Barat telah mencapai 100%. Selama tahun 2016 jumlah pengaduan 
yang diterima Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat pada pos 
pengaduan sebanyak 7 pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti 

an Hidup Nomor 9 Tahun 2010. 



 
 

 

Tabel 14. Realisasi Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Pengaduan 
MasyarakatAkibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan 

Lingkungan Hidup 
 

N 
o 

Tahun 
Pelaksanaan 

Jumlah 
Pengaduan 

yang 
Diterima 

Jumlah Pengaduan 
yang akibat adanya 
dugaan Pencemaran 
dan/atau Perusakan 
Lingkungan yang 
ditindak lanjuti 

Jumlah Pengaduan 
yang akibat adanya 
dugaan Pencemaran 
dan/atau Perusakan 
Lingkungan yang 
ditindak lanjuti

1 2 3 4 
1 2013 12 12 
2 2014 13 13 
3 2015 7 7 
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Pelayanan Pengaduan 
MasyarakatAkibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan 

Prosentase  
Jumlah Pengaduan 
yang akibat adanya 
dugaan Pencemaran 
dan/atau Perusakan 
Lingkungan yang 
ditindak lanjuti 
5=4/3x100% 

100 
100 
100 



 
 

 

PRESTASI DAN PENGHARGAAN 

Penghargaan sebagai bentuk apresiasipemerintah kepada pihak

memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan dan pelestarian 

penghargaan tersebut tidak hanya kepada masyarakat tetapi pengahrgaan ini juga 

diberikan kepada pemerintah yang berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan 

fungsi lingkungan hidup. Berbagai penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah 

Pusat yaitu seperti penghargaan Adiwiyata, Raksaniyata, Kalpataru dan b

penghargaan lainnya. Berikut beberapa penghargaan sebagai pencapaian 

Kabupaten Lombok Barat dalam perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan 

hidup. 

 
Tabel 15. Penghargaan Kabupaten Lombok Barat Dalam Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 

No 
Jenis 

Penghargaan 
Perorangan/Kelompok/ 

Pemda 
Lembaga Yang 
Memberikan

(1) (2) (3) 
1 Piagam SLHD  Kabupaten Lombok Barat Kementerian LH RI 
2 Piagam SLHD  Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa 

Tenggara Barat 
3 Piagam Adiwiyata SMPN 1 Lembar Kementerian LH RI 
4 Piagam 

Raksaniyata/ MIH 
Kabupaten Lombok Barat Kementerian LH RI

5 Piagam Permata  Mata Air Manggong, 
Lingsar 

Propinsi Nusa 
Tenggara Barat

6 Tropy Adiwiyata  SMPN 1 Lembar Kementerian LH RI
7 Penghargaan 

Magsaysay  
TGH. Hasanain Juaini Lc Pemerintah 

Fhiliphina
8 Kalpataru  TGH. Lalu Safwan 

Hakim 
Kementerian LH RI

9 Piagam Adiwiyata SMAN 1 Gerung Kementerian LH RI 
10 Piagam Permata Mata Air Pancor Siwaq, 

Lingsar 
Propinsi Nusa 
Tenggara Barat 

11 Tropy 
Raksaniyata/MIH 

Kabupaten Lombok Barat Kementerian LH RI 

12 Penghargaan 
Penghijauan  

TGH. Hasanain Juwaini 
LC. 

Presiden RI
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ebagai bentuk apresiasipemerintah kepada pihak-pihak yang 

pelestarian fungsi. Pemberian 

tetapi pengahrgaan ini juga 

diberikan kepada pemerintah yang berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan 

fungsi lingkungan hidup. Berbagai penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah 

Pusat yaitu seperti penghargaan Adiwiyata, Raksaniyata, Kalpataru dan berbagai 

penghargaan lainnya. Berikut beberapa penghargaan sebagai pencapaian 

Kabupaten Lombok Barat dalam perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan 

. Penghargaan Kabupaten Lombok Barat Dalam Perlindungan Dan 
 

Lembaga Yang 
Memberikan 

Tahun 

(4) (5) 
Kementerian LH RI 2008 
Propinsi Nusa 
Tenggara Barat  

2009 

Kementerian LH RI 2010 
Kementerian LH RI 2011 

Propinsi Nusa 
Tenggara Barat 

2011 

Kementerian LH RI 2011 
Pemerintah 
Fhiliphina 

2011 

Kementerian LH RI 2011 

Kementerian LH RI 2012 
Propinsi Nusa 
Tenggara Barat  

2012 

Kementerian LH RI 2012 

Presiden RI 2012 



 
 

 

No 
Jenis 

Penghargaan 
Perorangan/Kelompok/ 

Pemda 
Lembaga Yang 
Memberikan

13 Piagam Proklim Desa Giri Tembesi Kementerian LH RI
14 Piagam Permata  Mata Air Gua Perapi, 

Lingsar 
Tk. Provinsi

15 Tropy 
Raksaniyata/MIH 

Kabupaten Lombok Barat Kementerian LH RI 

16 Peringkat 3 
Provinsi dan 
Nominasi 
nasional 
Adiwiyata 2014 

SMPN 5 Gerung  Tk. Provinsi

17 Peringkat 2 
Provinsi dan 
Nominasi 
nasional 
Adiwiyata 2014 

SDN 2 Jembatan Kembar Tk. Provinsi dan 
Kementrian LH RI

18 Trophy Adiwiyata 
2014 

SMAN 1 Gerung  Kementrian LH RI

19 Piagam Permata Mata Air Ds. Batu 
Mekar, Lingsar 

Tk. Provinsi

20 Piagam 
Raksaniyata/ MIH 

Kab. Lombok Barat Kementrian LH dan 
Kehutanan

21 Penghargaan 
Kalpataru 

TGH. Hasanain Juwaini 
LC. 

Kementrian LH dan 
Kehutanan
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Lembaga Yang 
Memberikan 

Tahun 

Kementerian LH RI 2012 
Tk. Provinsi 2013 

Kementerian LH RI 2013 

Tk. Provinsi 2014 

Tk. Provinsi dan 
Kementrian LH RI 

2014 

Kementrian LH RI 2014 

Tk. Provinsi 2014 

Kementrian LH dan 
Kehutanan 

2014 

Kementrian LH dan 
Kehutanan 

2016 



 
 

 

 
 

 
PROFIL 

 
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LOMBOK BARAT
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gerung, 2017 
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BADAN LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN LOMBOK BARAT 


