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I.  PROFIL DAERAH 

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terletak pada posisi 7° 52' - 8° 23' 

Lintang Selatan dan 112° 50' - 113° 22' Bujur Timur.  Luas wilayah Kabupaten 

Lumajang yaitu 1.790,90 Km
2
 atau 3,74%  dari  luas Provinsi Jawa Timur. Secara 

administratif  batas-batas wilayah kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  :  Kabupaten Probolinggo; 

 Sebelah  Timur  :  Kabupaten Jember; 

 Sebelah Selatan  :  Samudra Indonesia; 

 Sebelah Barat  :  Kabupaten Malang. 

 

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lumajang 
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Secara  topografi   Kabupaten   Lumajang   terbagi  kedalam  4  daerah, 

yaitu : daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial, dan dataran alluvial. Formasi 

geologi di kawasan selatan sebagian besar sangat terpengaruh secara langsung 

dari adanya Gunung Semeru, sehingga menimbulkan struktur geologi yang 

beragam, seperti pada kawasan yang merupakan bagian dari Kecamatan 

Tempursari, oleh karena terpengaruh secara langsung dari adanya Gunung 

Semeru, maka struktur geologi keseluruhannya merupakan batuan vulkanik. Pada 

kawasan bagian utara banyak mengandung alluvium. Sedangkan kawasan yang 

berbatasan langsung dengan laut jenis batuannya adalah miosen sedimentary. 

Kondisi hidrologi pada kawasan selatan Kabupaten Lumajang termasuk daerah 

dengan tingkat  kesuburan yang tinggi karena mendapat endapan sedimen dari 

sungai-sungai yang mengalirinya. Terdapat beberapa sungai yang mengalir di 

kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Kali 

Rejali, Kali Besuk Sat, Kali Mujur, dan Kali Bondoyudo.  

 

II.  ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 

Perumusan isu prioritas lingkungan hidup mulai dari tahapan penyaringan 

isu hingga proses analisis Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 melalui Forum Group Discussion 

(FGD) dengan melibatkan stakeholder (OPD, Akademisi, dan LSM) terkait dan 

dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Lumajang. Kriteria yang dijadikan 

isu prioritas Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2016 sebagai berikut : kerusakan sumber daya alam (SDA), 

kerusakan keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, kerusakan 

lingkungan hidup, berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan 

budaya, berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup, dan mendapat 

perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen). 

Selanjutnya ditetapkan 5 (lima) isu prioritas terkait lingkungan hidup dari 

beberapa isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang berdasarkan nilai 

skoring tertinggi. Berdasarakan hasil FGD stakeholder (OPD, Akademisi, dan 

LSM) terkait dan analisa perhitungan dengan metode Skoring didapatkan isu 

prioritas lingkungan hidup Kabupaten Lumajang sebagai berikut : 
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1. Kerusakan lahan karena pertambangan ilegal; 

2. Pencemaran air; 

3. Pencemaran udara dan pemanasan global; 

4. Pengelolaan persampahan; dan 

5. Kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. 

 

A.  Kerusakan Lahan karena Pertambangan Ilegal 

 Pressure 

 Meningkatnya kegiatan/usaha pertambangan, terutama pasir batuan dan 

pasir besi yang berlokasi di muara sungai dan wilayah pantai. 

 Banyak kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat tidak berizin 

(ilegal) sehingga berpotensi merusak lahan yang ditambang.  

 Masih terdapat kegiatan/usaha tambang yang belum memiliki dokumen 

lingkungan. 

 Belum optimalnya pengawasan kegiatan pertambangan yang dilakukan 

Aparat Hukum dan Pemerintah. 

 Belum optimalnya pemulihan/rehabilitasi lahan bekas tambang ilegal. 

 State  

 Kabupaten Lumajang potensi dengan hasil mineral pasir besi dan pasir 

batuan. 

 Banyak lahan-lahan di pinggir pantai berlubang tidak beraturan bekas 

kegiatan tambang yang dilakukan usaha tambang dan masyarakat. 

 Beberapa check dam penahan banjir rusak akibat kegiatan tambang yang 

tidak terkendali melewati areal yang tidak boleh ditambang 

(daerah/kawasan lindung). 

 Kegiatan pertambangan di wilayah pesisir pantai menimbulkan dampak 

konflik sosial dan bermunculan Aktivis Anti Tambang (seperti peristiwa 

Salim Kancil). 

 Response 

 Sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan kegiatan tambang, 

terutama masalah reklamasi. 
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 Mewajibkan pemrakarsa kegiatan/usaha tambang untuk menyusun dokumen 

lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, 

terutama mengenai pola kerja tambang yang benar dan reklamasi yang 

sesuai dengan peraturan. 

 Melakukan evaluasi kajian lapangan terhadap izin usaha pertambangan. 

 Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi perizinan pertambangan yang telah 

disepakati, diantaranya : jika penambangan dilakukan secara ilegal maka 

akan dilakukan penghentian pertambangan tanpa izin (PETI), serta 

penambang harus melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang baik 

sebelum dan sesudah kegiatan penambangan berakhir. 

 Melakukan penanaman pohon seperti cemara udang dan mangrove di 

wilayah pesisir pantai bekas penambangan ilegal. 

 Melakukan rehabilitasi lahan bekas tambang ilegal. 

 Optimalisasi pengawasan kegiatan pertambangan oleh Aparat Hukum dan 

Pemerintah. 

 Pemerintah harus segera merespon pengaduan masyarakat terkait kegiatan 

pertambangan. 

B.  Pencemaran Air 

 Pressure 

 Jumlah penduduk cenderung meningkat dengan pertumbuhan 1% per tahun 

menyebabkan limbah domestik juga cenderung meningkat. Selain itu masih 

banyak penduduk yang belum memiliki tempat buang air besar sendiri 

sebanyak 42.801 KK sehingga memanfaatkan sungai sebagai sarana MCK. 

 Keberadaan industri tapioka dan industri gula yang cukup besar membuang 

limbah cairnya ke badan air (Kali Bondoyudo dan Kali Jatiroto). 

 Belum optimalnya proses pengolahan IPAL di Industri dan Rumah Sakit. 

 Pemakaian pupuk cair yang berlebihan pada lahan pertanian dan perkebunan 

menyebabkan limbah pupuk cair tersebut terbawa menuju badan air. 

 Masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai seperti 

sampah diapers/pampers. 

 Masih adanya masyarakat yang menyalurkan air limbah domestik melalui 

pipa ke sungai. 
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 State  

 Kali Bondoyudo bagian hilir statusnya Cemar Ringan, dimana : 

- Kadar BOD (18,8 mg/L) melebihi baku mutu (6 mg/L). 

- Kadar COD (87,23 mg/L) melebihi baku mutu (50 mg/L). 

- Kadar TSS (601 mg/L) melebihi baku mutu (400 mg/L). 

 Kali Jatiroto bagian hilir statusnya Cemar Ringan, dimana : 

- Kadar BOD (12,1 mg/L) melebihi baku mutu (6 mg/L). 

 Response 

 Pembangunan IPAL Komunal, terutama di permukiman sekitar badan 

air/sungai merupakan salah satu upaya pengendalian pencemaran air sungai. 

 Memperketat izin pembuangan limbah cair (IPLC) bagi industri penghasil 

limbah cair yang dibuang ke badan air/sungai. 

 Mewajibkan industri/kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah untuk 

membuat IPAL. 

 Optimalisasi operasional IPAL bagi industri/kegiatan usaha yang 

membuang air limbah. 

 Pelaksanaan pengawasan secara rutin yang dilakukan Dinas Lingkungan 

Hidup terhadap industri/kegiatan usaha yang membuang air limbah. 

 Sosialisasi pemakaian pupuk yang ramah lingkungan. 

 Sosialisasi Program Kali Bersih (Prokasih) dan Pembentukan Kelompok 

Masyarakat Peduli Kali Bersih. 

 Sosialisasi pengolahan air limbah bagi industri/kegiatan usaha. 

 Mewajibkan industri/kegiatan usaha menyampaikan Pelaporan UKL-UPL 

kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan dalam rangka 

pengendalian pencemaran air. 

 Pemantauan rutin kualitas air sungai (1 bulan sekali). 

 Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Laboratorium Lingkungan yang mengatur pelaksanaan pengolahan air 

limbah dan uji laboratorium kualitas air limbah bagi industri/kegiatan usaha 

yang membuang air limbah. 

 Penyusunan Perdes yang mengatur denda bagi masyarakat yang membuang 

sampah ke sungai. 
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 Membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi di 

Desa Lempeni Kecamatan Tempeh untuk pengendalian pencemaran air. 

C.  Pencemaran Udara dan Pemanasan Global 

 Pressure 

 Peningkatan jumlah kendaraan, baik yang berbahan bakar premium maupun 

yang berbahan bakar solar, terutama sepeda motor kenaikannya sangat 

pesat. 

 Masih banyak alat pengendali pencemaran udara (PPU) yang belum 

memenuhi persyaratan pada kegiatan/usaha, terutama industri tapioka dan 

pengolahan kayu. Misalnya cerobong kurang tinggi tanpa dilengkapi alat 

sampling, dust collector kurang optimal, dll. 

 Masih banyak cerobong industri yang belum terdapat lubang sampling dan 

lantai kerja untuk pengambilan sampel udara emisi. 

 Kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Hutan Kota yang 

berfungsi menyerap polutan udara kendaraan bermotor di sekitar kawasan 

kota. 

 Kurangnya pohon penghijauan di sekitar industri/kegiatan usaha yang 

berfungsi untuk menyerap polutan udara. 

 Belum optimalnya uji emisi gas buang kendaraan bermotor. 

 Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan bahan bakar 

ramah lingkungan. 

 Penggunaan knalpot kendaraan yang tidak sesuai standar menimbulkan asap 

dan debu berlebihan. 

 State  

 Kadar Debu sekitar fasilitas umum > baku mutu (0,26 mgr/Nm
3
) terjadi di: 

- Sekitar Rumah Sakit Bhayangkara mencapai 0,5551 mgr/Nm
3
. 

- Sekitar Pasar Yosowilangun mencapai 0,9747 mgr/Nm
3
. 

- Sekitar Pasar Tempeh mencapai 0,5707 mgr/Nm
3
. 

 Kadar Debu sekitar sekitar kegiatan industri > baku mutu (0,26 mgr/Nm
3
) 

terjadi di : 

- Sekitar PT. Mustika Tama, Besuk Tempeh mencapai 0,7071 mgr/Nm
3
. 

- Sekitar PT. Gasulindo, Pasirian mencapai 0,3588 mgr/Nm
3
. 
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- Sekitar PT. Putra Mojo Sukses Abadi, Purwosono mencapai 0,5883 

mgr/Nm
3
. 

- Sekitar PT. Wana Cahaya Nugraha I, Klakah mencapai 0,3281 mgr/Nm
3
. 

- Sekitar PT. Insakas Surya Intan, Pronojiwo mencapai 1,1306 mgr/Nm
3
. 

- Sekitar PDCV. Intaf, Pronojiwo mencapai 0,5837 mgr/Nm
3
. 

- Sekitar PDCV. Intaf, Wonorejo mencapai 0,267 mgr/Nm
3
. 

- Sekitar PT. Kanawood Indo Makmur, Tempeh mencapai 0,9739 mgr/Nm
3
. 

- Sekitar PT. Papan Jaya, Sumbersuko mencapai 0,7868 mgr/Nm
3
. 

- Sekitar PT. Kelinci Mas, Purwosono mencapai 0,4106 mgr/Nm
3
. 

- Sekitar CV. Giri Senawamas Bali, Karanganom mencapai 0,5251 

mgr/Nm
3
. 

 Kadar NOx sekitar kegiatan industri  > baku mutu (92,5 µgr/Nm
3
) terjadi di:  

- Sekitar PT. Papan Jaya, Sumbersuko mencapai 120 µgr/Nm
3
. 

 Response 

 Sosialisasi penggalakkan pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan. 

 Memperbanyak pohon penghijauan di kanan kiri jalan. 

 Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Hutan Kota yang 

berfungsi menyerap polutan udara.   

 Penghijauan di sekitar industri dengan karakteristik daun yang menyerap 

debu. 

 Pembinaan kegiatan/usaha industri berkaitan dengan alat pengendali 

pencemaran udara (PPU) sesuai dengan polutan udara yang dihasilkan. 

 Pelaksanaan pengawasan secara rutin yang dilakukan Dinas Lingkungan 

Hidup terhadap industri/kegiatan usaha yang menghasilkan emisi gas buang. 

 Mewajibkan industri/kegiatan usaha menyampaikan Pelaporan UKL-UPL 

kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan dalam rangka 

pengendalian pencemaran udara. 

 Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Laboratorium Lingkungan yang mengatur pelaksanaan pengendalian 

pencemaran udara dan uji laboratorium kualitas udara bagi industri/kegiatan 

usaha yang menghasilkan emisi gas buang. 
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 Optimalisasi uji emisi gas buang kendaraan bermotor dan dilakukan secara 

rutin. 

 Pemberian sanksi kepada pengguna kendaraan dengan knalpot yang tidak 

memenuhi standar. 

 Menggalakkan kegiatan bersepeda (car free day) selain berguna bagi 

kesehatan juga untuk mengurangi polusi udara. 

 Pemantauan rutin kualitas udara (minimal 2 kali dalam setahun). 

 Pembangunan digester biogas menjadi bahan bakar ramah lingkungan untuk 

mengurangi emisi udara yang berasal dari peternakan dan industri rumah 

tangga. 

D.  Pengelolaan Persampahan 

 Pressure 

 Peningkatan jumlah penduduk penghasil sampah domestik, pada tahun 2016 

jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang mencapai 1.104.257 jiwa. 

 Umur pakai lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Desa Besuk 

Kecamatan Tempeh sudah habis. 

 Sisa umur pakai TPA baru (TPA Lempeni, Tempeh) 10 (sepuluh) tahun dan 

jika tidak dilakukan pengelolaan sampah umur pakai akan cepat habis. 

 Masih adanya penduduk yang membuang sampah sembarangan di sungai 

dan pinggir jalan. 

 Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 

dengan sistem 3R (reduce, reuse, recycle). 

 Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah sistem 3R seperti komposter, 

biogas, dll. di wilayah permukiman, pasar, instansi, dan sekolah. 

 Kurangnya armada pengangkut sampah. 

 Kurangnya sarana pengolah sampah di TPA. 

 State  

 Peningkatan timbulan sampah yang mencapai 2.109,13 kg/hari. 

 Lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Desa Besuk Kecamatan 

Tempeh sudah penuh dan umur pakai sudah habis. 
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 Pada tahun 2015 dilakukan pembangunan TPA baru dengan sistem Sanitary 

Landfill berlokasi di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh dan beroperasi pada 

tahun 2016. 

 Sisa umur pakai TPA baru (TPA Lempeni, Tempeh) 10 (sepuluh) tahun dan 

jika tidak dilakukan pengelolaan sampah umur pakai akan cepat habis. 

 Response 

 Pemerintah Kabupaten Lumajang telah membangun dan mengoperasikan 

TPA baru yaitu lahan aset Dinas PU Pengairan berupa lahan cekungan 

sekitar Kali Pancing (Desa Lempeni Kecamatan Tempeh) dengan luas 6,69 

Ha dari luas lahan keseluruhan (13 Ha). 

 Mengoperasikan TPA Lempeni, Tempeh dengan sistem sanitary landfill 

sehingga dapat mereduksi gas CH4 ke udara dan memanfaatkan gas CH4 

tersebut sebagai bahan bakar energi alternatif terbarukan. 

 Menggalakkan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (reduce, reuse, 

recycle) bekerjasama dengan PKK, Kader Lingkungan, dan Kader 

Gerbangmas. 

 Penyediaan tong sampah pilah dan bak sampah pilah yang memisahkan 

antara sampah organik dan anorganik. 

 Pembuatan TPS terpadu yang dapat mengolah sampah organik menjadi 

kompos dan sampah anorganik didaur ulang. 

 Membuat percontohan Bank Sampah di kelurahan-kelurahan yang terpadu 

dengan Program Lumajang Berseri. 

 Membuat Bank Sampah Induk (Bank Sampah Kalpataru) sebagai Bank 

Sampah percontohan dan menerima nasabah dari Bank Sampah dari 

kelurahan-kelurahan. 

 Sosialisasi rutin kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan 

sistem 3R (reduce, reuse, recycle). 

 Penyusunan Perda dan Perbup yang mengatur Pengelolaan Sampah dan 

Retribusi Sampah. 

 Penambahan jumlah armada pengangkut sampah. 
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 Pemberian bantuan fasilitas pengelolaan sampah sistem 3R seperti 

komposter, biogas, dll. dari Pemerintah khsusnya kepada Bank Sampah di 

kelurahan-kelurahan. 

 Penyediaan anggaran untuk menambah sarana pengolah sampah di TPA. 

E.  Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan 

 Pressure 

 Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lumajang turut 

menyumbang potensi polusi udara. 

 Keluaran dari asap kegiatan industri juga berpotensi menghasilkan polusi 

udara. 

 Banyaknya pembangunan perumahan sehingga mengurangi lahan untuk 

penanaman pohon sebagai peneduh. 

 Sulitnya mencari lahan baru di kawasan perkotaan untuk pengembangan 

Taman Kota dan Hutan Kota. 

 Luasan RTH cenderung tetap/stagnan tidak ada peningkatan. 

 State  

 Tetapnya jumlah dan luasan RTH perkotaan (khususnya hutan kota dan 

taman kota). 

 Luas hutan kota sekitar 3,81 Ha atau 0,13% dari luas wilayah perkotaan. 

 Luas taman kota sekitar 15,96 Ha atau 0,28% dari luas wilayah perkotaan. 

 Dibanding dengan peningkatan wilayah perkotaan dan peningkatan 

kendaraan bermotor luasan RTH yang ada belum mencukupi. 

 Lahan untuk penanaman pohon semakin berkurang. 

 Response 

 Mengganti pohon yang sudah ditebang dengan bibit pohon yang baru. 

 Penanaman pohon yang selalu hijau sepanjang tahun berguna sebagai 

penahan angin pada musim dingin sehingga pada akhirnya dapat 

menghemat energi sampai dengan 50%. 

 Menebang pohon yang benar-benar sudah tua dan sudah tidak layak serta 

mempersulit proses penebangan pohon yang masih aktif. 

 Merencanakan lahan untuk ditetapkan sebagai Taman Kota dan Hutan Kota. 
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 Penyediaan anggaran untuk menambah bibit tanaman yang ada di Taman 

Kota dan Hutan Kota. 

 Rehabilitasi Taman Kota dan Hutan Kota. 

 Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 

 

III.  INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) 

Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 

Kabupaten Lumajang tahun 2016 sebesar 54,69; nilai Indeks Kualitas Udara 

(IKU) tahun 2016 sebesar 91,92 (skala Unggul); dan nilai Indeks Tutupan 

Hutan/Lahan (ITH) sebesar 88,13 (skala Sangat Baik). Sehingga didapatkan nilai 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2016 sebesar 79,23 (skala 

Baik). Pada tahun 2015 sebelumnya, nilai IKLH Kabupaten Lumajang sebesar 

77,56 (skala Baik), sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

kualitas lingkungan hidup selama tahun 2016. 

 

IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

A. Inovasi Perbaikan Lahan karena Pertambangan Ilegal 

 Sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan kegiatan tambang, 

terutama masalah reklamasi. 

 Melakukan evaluasi kajian lapangan terhadap izin usaha pertambangan. 

 Melakukan penanaman cemara udang dan mangrove di wilayah pesisir pantai 

bekas penambangan ilegal. 

 Penyediaan anggaran untuk melakukan rehabilitasi lahan bekas tambang 

ilegal. 

 Optimalisasi pengawasan kegiatan pertambangan oleh Aparat Hukum dan 

Pemerintah.  

 Melakukan audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

serta kelompok penambang terkait kasus penambangan ilegal. 

 Melakukan digitasi lahan pertanian dan penyusunan Perda tentang lahan 

pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sehingga lahan pertanian tidak 

beralih fungsi menjadi pertambangan. 
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B. Inovasi Pengendalian Pencemaran Air 

 Percontohan Kali Temi sebagai sungai yang bersih (rumah penduduk 

menghadap sungai) dan budidaya ikan di keramba. 

 Pembangunan IPAL Komunal, terutama di permukiman sekitar badan 

air/sungai merupakan salah satu upaya pengendalian pencemaran air sungai. 

 Memperketat izin pembuangan limbah cair (IPLC) bagi industri penghasil 

limbah cair yang dibuang ke badan air/sungai. 

 Mewajibkan industri/kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah untuk 

membuat IPAL. 

 Optimalisasi operasional IPAL bagi industri/kegiatan usaha yang membuang 

air limbah. 

 Pelaksanaan pengawasan secara rutin yang dilakukan Dinas Lingkungan 

Hidup terhadap industri/kegiatan usaha yang membuang air limbah. 

 Sosialisasi Program Kali Bersih (Prokasih) dan Pembentukan Kelompok 

Masyarakat Peduli Kali Bersih. 

 Sosialisasi pengolahan air limbah bagi industri/kegiatan usaha. 

 Mewajibkan industri/kegiatan usaha menyampaikan Pelaporan UKL-UPL 

kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan dalam rangka 

pengendalian pencemaran air. 

 Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Laboratorium 

Lingkungan yang mengatur pelaksanaan pengolahan air limbah dan uji 

laboratorium kualitas air limbah bagi industri/kegiatan usaha yang membuang 

air limbah. 

 Penyusunan Perdes yang mengatur denda bagi masyarakat yang membuang 

sampah ke sungai. 

 Pembangunan dan pengoperasian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 

yang berlokasi di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh untuk pengendalian 

pencemaran air. 

 Pembangunan sumur resapan dan pembuatan biopori. 

 Pemantauan rutin kualitas air sungai (1 bulan sekali). 

 Penambahan kapasitas personil lembaga pengelola lingkungan hidup dan 

tenaga laboratorium lingkungan. 
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 Penyediaan anggaran untuk pengembangan dan operasional laboratorium 

lingkungan menuju proses akreditasi tahun 2017 dengan anggaran sebesar 

Rp. 3.000.000.000,00. 

C. Inovasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Adaptasi Perubahan Iklim 

 Sosialisasi penggalakkan pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan. 

 Memperbanyak pohon penghijauan di kanan kiri jalan. 

 Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dan Hutan Kota 

yang berfungsi menyerap polutan udara.   

 Menyelenggarakan program unggulan Kabupaten Lumajang yaitu “Program 

Sigarpun Bulat” yang merupakan upaya mengembalikan kesuburan tanah 

yang kini mulai turun dan meningkatkan hasil pertanian dengan bibit unggul 

bersertifikat. 

 Pembinaan kegiatan/usaha industri berkaitan dengan alat pengendali 

pencemaran udara (PPU) sesuai dengan polutan udara yang dihasilkan. 

 Pelaksanaan pengawasan secara rutin yang dilakukan Dinas Lingkungan 

Hidup terhadap industri/kegiatan usaha yang menghasilkan emisi gas buang. 

 Mewajibkan industri/kegiatan usaha menyampaikan Pelaporan UKL-UPL 

kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan dalam rangka 

pengendalian pencemaran udara. 

 Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Laboratorium 

Lingkungan yang mengatur pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dan 

uji laboratorium kualitas udara bagi industri/kegiatan usaha yang 

menghasilkan emisi gas buang. 

 Optimalisasi uji emisi gas buang kendaraan bermotor dan dilakukan secara 

rutin. 

 Menggalakkan kegiatan bersepeda (car free day) selain berguna bagi 

kesehatan juga untuk mengurangi polusi udara. 

 Pemantauan rutin kualitas udara (minimal 2 kali dalam setahun). 

 Pembangunan digester biogas menjadi bahan bakar ramah lingkungan untuk 

mengurangi emisi udara yang berasal dari peternakan dan industri rumah 

tangga. 
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 Penangkapan gas metan di lokasi TPA sanitary landfill dalam rangka 

mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai bahan bakar ramah 

lingkungan. 

D. Inovasi Pengelolaan Persampahan 

 Pemerintah Kabupaten Lumajang telah membangun dan mengoperasikan 

TPA baru dengan sistem sanitary landfill yaitu lahan aset Dinas PU 

Pengairan berupa lahan cekungan sekitar Kali Pancing (Desa Lempeni 

Kecamatan Tempeh) dengan luas 6,69 Ha dari luas lahan keseluruhan (13 

Ha). 

 Mengoperasikan TPA Lempeni, Tempeh dengan sistem sanitary landfill 

sehingga dapat mengurangi emisi gas CH4 ke udara dan memanfaatkan gas 

CH4 tersebut sebagai bahan bakar energi alternatif terbarukan ramah 

lingkungan. 

 Menggalakkan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (reduce, reuse, 

recycle) bekerjasama dengan PKK, Kader Lingkungan, dan Kader 

Gerbangmas. 

 Penyediaan tong sampah pilah dan bak sampah pilah yang memisahkan 

antara sampah organik dan anorganik. 

 Pembuatan TPS terpadu yang dapat mengolah sampah organik menjadi 

kompos dan sampah anorganik didaur ulang. 

 Membuat percontohan Bank Sampah di kelurahan-kelurahan yang terpadu 

dengan Program Lumajang Berseri. 

 Membuat Bank Sampah Induk (Bank Sampah Kalpataru) sebagai Bank 

Sampah percontohan dan menerima nasabah dari Bank Sampah dari 

kelurahan-kelurahan. 

 Sosialisasi rutin kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan 

sistem 3R (reduce, reuse, recycle). 

 Penyusunan Perda dan Perbup yang mengatur Pengelolaan Sampah dan 

Retribusi Sampah. 

 Penambahan jumlah armada pengangkut sampah. 

 Penambahan personil tenaga teknik pengoperasian TPA sanitary landfill. 
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 Pemberian bantuan fasilitas pengelolaan sampah sistem 3R seperti 

komposter, biogas, dll. dari Pemerintah khsusnya kepada Bank Sampah di 

kelurahan-kelurahan. 

 Penyediaan anggaran untuk menambah sarana pengolah sampah di TPA. 

 Pembuatan biogas portable dari sampah organik, tahun anggaran 2017 

sebesar Rp. 70.000.000,00. 

E. Inovasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan 

 Mengganti pohon yang sudah ditebang dengan bibit pohon yang baru. 

 Menebang pohon yang benar-benar sudah tua dan sudah tidak layak serta 

mempersulit proses penebangan pohon yang masih aktif. 

 Merencanakan lahan untuk ditetapkan sebagai Taman Kota dan Hutan Kota. 

 Penyediaan anggaran untuk menambah bibit tanaman yang ada di Taman 

Kota dan Hutan Kota. 

 Rehabilitasi Taman Kota dan Hutan Kota. 

 Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 

 

V.  RENCANA DAN TINDAK LANJUT KEBIJAKAN KEPALA DAERAH 

Rencana dan tindak lanjut termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan 

Kepala Daerah yang perlu diperhatikan antara lain : 

1. Memperhatikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagaimana yang 

tertuang di dalam dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Daerah dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan 

Kabupaten Lumajang. 

2. Memperhatikan status dan kualitas lingkungan dalam pengambilan kebijakan. 

3. Merencanakan pembangunan dengan berwawasan lingkungan. 

4. Menambah anggaran bidang lingkungan hidup, terutama yang berhubungan 

dengan rehabilitasi lahan pertambangan ilegal, pengendalian pencemaran air, 

pengendalian pencemaran udara dan pemanasan global, pengelolaan 

persampahan, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. 

5. Menambah kapasitas dan kompetensi personil lembaga pengelola lingkungan 

hidup. 

6. Menambah produk hukum bidang lingkungan hidup.  
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