
LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2016

NO ASAL PENGADUAN ISI PENGADUAN TINDAK LANJUT PENGADUAN REKOMENDASI

1 6 Januari 2016

2 Februari  2016 -

3. Maret 2016 -

- -

-

-

-

4. Maret  2016 -

TANGGAL 
PENGADUAN

 Camat Ambalawi melalui 
laporan langsung ke Pos 
P3SLHD BLH Kab. Bima 
yang diteruskan ke  Pos 
P3SLHD BLHP Prov. NTB

Pengambilan pasir pantai yang terjadi di 
Desa Mawu Kecamatan Ambalawi sudah 
berlangsung sejak Tahun 2014 yang 
menyebabkan terjadinya kerusakan 
sempadan pantai dan areal perkebunan 
milik warga akibat lalu lalang truk 
pengangkut pasir.

BLH Kab. Bima bekerjasama dengan pihak Kepala Desa dan 
Kecamatan telah melakukan sosialisasi dan memasang papan 
himbauan/larangan kegiatan penambangan, tetapi kegiatan 
tersebut masih dilakukan pada malam hari.

Perlu dilakukan pengawasan secara berkala oleh 
aparat Desa setempat terhadap kegiatan 
penambangan yang sudah berlangsung.

Laporan masyarakat Desa 
Bilebante ke BLH Kab. 
Lombok Tengah yang 
diteruskan ke Pos P3SLHD 
BLHP Prov. NTB

Penambangan pasir (galian C) pada 
lahan produktif oleh warga sehingga 
menyebabkan kerusakan lingkungan 
tergenangnya sawah produktif oleh 
lumpur sisa penambangan dan 
dikhawatirkan akan merusak lahan 
sawah milik warga lain di sekitar lokasi 
penambangan

Kantor Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah bekerjasama 
dengan SKPD terkait (Satpol PP, Dinas PU dan ESDM) Kab. 
Lombok Tengah telah melakukan penutupan kegiatan 
penambangan dan memasang papan larangan penambangan. 
Pada tanggal 16 Februari 2016 Tim BLHP Prov. NTB dan PPLHD 
Kantor Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah  telah 
berkoordinasi dengan Kepala Desa Bilebante dan melakukan 
evaluasi pasca penutupan kegiatan penambangan. Dari hasil 
evaluasi diketahui bahwa telah dilakukan reklamasi pasca 
penambangan pada titik-titik areal sawah dan pemerataan tanah 
untuk penanaman tanaman kacang.

Perlu dikakukan koordinasi antara SKPD terkait di 
Kabupaten Lombok Tengah dan di Prov. NTB untuk 
menindaklanjuti kegiatan penambangan dan 
dilakukan evaluasi terhadap perizinan kegiatan 
penambangan.

Laporan secara lisan 
wartawan media cetak lokal 
ke Pos P3SLHD Prov. NTB

Dugaan pencemaran lingkungan akibat 
pembuangan limbah tambak udang ke 
sungai milik PT. Bibit Unggul di Desa 
Rempek Kecamatan Gangga Kab. 
Lombok Utara yang menyebabkan 
warga mengalami gatal-gatal akibat 
kontak dengan air sungai di sekitar lokasi 
tambak.

Melakukan Inventarisasi dan Klaifikasi secara terpadu antara Tim 
Pengawasan BLHP Prov. NTB (Pos P3SLHD dan AMDAL) dengan Tim 
Pengawasan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Lombok Utara (Pos 
P3SLHD dan AMDAL). Berdasarkan hasil inventarisasi dan klarifikasi 
diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

Segera melengkapi dokumen lingkungan yang 
diwajiban dan melakukan pelaporan pengelolaan 
lingkungan ke KLH Kab. Lombok Utara yang 
ditembuskan ke BLHP Prov. NTB setiap minimal 6 
bln/sekali

PT. Bibit Ungggul memiliki 2 (dua) lokasi tambak udang yaitu di 
Desa Rempek Kecamatan Gangga dan di Desa Tampes 
Kecamatan Kayangan yang dulunya milik PT. Komindo Trading 
Utama. Pada saat tim melakukan pengawasan ke lokasi di Desa 
Tampes, tidak ada kegiatan yang dilakukan di lokasi hanya 
kegiatan pembersihan lokasi tambak. Untuk kegiatan di Desa 
Rempek, perusahaan tidak pernah membuang limbah sisa 
tambak udang ke sungai melainkan langsung ke laut setelah 
diolah terlebih dahulu dengan menggunakan sistem aerasi. 

Segera memperbaiki pipa saluran air limbah yang 
patah agar tidak menimbulkan pencemaran 
lingkungan.

PT. Bibit Unggul belum melengkapi beberapa kelengkapan 
dokumen lingkungan seperti Izin Pembuangan Air Limbah, Izin 
Pemanfaatan Air Laut dan Izin Lingkungan.
Berdasarkan keterangan pihak perusahaan, sampai saat ini  
belum ada keluhan dari warga sekitar lokasi tambak terkait 
keberadaan tambak.
Pipa air limbah yang terdiri dari 2 (dua) saluran, salah satunya 
telah patah sehingga air limbah mengalir keluar saluran

Laporan secara lisan Badan 
Intelejen Nasional (BIN) ke 
Pos P3SLHD Prov. NTB

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan 
penambangan dan penggelondongan 
emas tanpa izin di Desa Pesa 
Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Melakukan Inventarisasi dan Klaifikasi secara terpadu antara Tim 
Pengawasan BLHP Prov. NTB (Pos P3SLHD) dengan Tim 
Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kab. Lombok Utara (Pos 
P3SLHD) dan aparat setempat (Camat Wawo, Satpol PP Kec. Wawo, 
Kepala Desa Pesa). Berdasarkan hasil inventarisasi dan klarifikasi 
diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

Perlu dilakukan koordinasi secara terpadu antara 
Dinas/Instansi yang ada di Provinsi (Dinas 
Pertambangan, BLHP, Satpol PP, Dinas/Instansi 
terkait) dengan Dinas/Instansi yang ada di Kabupaten 
Bima (Dinas Pertambangan, BLH, Pihak Kepolisian, 
Biro Ekonomi dan aparat desa setempat) untuk 
segera melakukan penutupan/penghentian terhadap 
aktivitas penambangan dan penggelondongan emas 
yang ada di Sori Pesa Desa Pesa Kecamatan Wawo



LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2016

NO ASAL PENGADUAN ISI PENGADUAN TINDAK LANJUT PENGADUAN REKOMENDASITANGGAL 
PENGADUAN

4. Maret  2016

- -

-

-

-

5. April 2016 -

-

-

6. April 2016 -

-

-

Laporan secara lisan Badan 
Intelejen Nasional (BIN) ke 
Pos P3SLHD Prov. NTB

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan 
penambangan dan penggelondongan 
emas tanpa izin di Desa Pesa 
Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Kegiatan penambangan emas sudah berlangsung sejak Tahun 
2014 dan pelaku penambangan tidak hanya warga sekitar lokasi 
tambang tetapi juga warga luar Kabupaten Bima.

Perlu dilakukan pengawasan secara berkala terhadap 
peredaran bahan-bahan kimia di wilayah Kab. Bima 
Segera melakukan reklamasi lagi pada titik-titik pasca 
tambang agar kondisi permukaan tanah berasngsur-
angsur normal dan dapat dimanfaatkan seperti 
sediakala.

Kegiatan penambangan selama ini mendapat persetujuan dari 
warga sekitar lokasi sehingga tidak dapat dilakukan penutupan
Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, sudah sering dilakukan 
penindakan baik di lokasi penambangan maupun di lokasi 
penggelondongan emas namun kegiatan  penambangan masih 
terus berlangsung.

Laporan masyarakat Desa 
Bilebante ke KLH Kab. 
Lombok Tengah yang 
diteruskan ke Pos P3SLHD 
BLHP Prov. NTB

Penambangan pasir (galian C) pada 
lahan produktif oleh warga sehingga 
menyebabkan kerusakan lingkungan 
tergenangnya sawah produktif oleh 
lumpur sisa penambangan dan 
dikhawatirkan akan merusak lahan 
sawah milik warga lain di sekitar lokasi 
penambangan

Melakukan Inventarisasi dan Klaifikasi secara terpadu antara Tim 
Pengawasan BLHP Prov. NTB (Pos P3SLHD), Dinas Pertambangan 
dan Energi Prov. NTB dengan Tim Pengawasan Kantor Lingkungan 
Hidup Kab. Lombok Tengah (Pos P3SLHD) dan aparat Desa Bilebante. 
Berdasarkan hasil inventarisasi dan klarifikasi diperoleh beberapa 
informasi sebagai berikut:

Perlu dikakukan koordinasi antara SKPD terkait di 
Kabupaten Lombok Tengah dan di Prov. NTB untuk 
menindaklanjuti kegiatan penambangan dan 
dilakukan evaluasi terhadap perizinan kegiatan 
penambangan.

Kantor Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah bekerjasama 
dengan SKPD terkait (Satpol PP, Dinas PU dan ESDM) Kab. 
Lombok Tengah telah melakukan penutupan kegiatan 
penambangan dan memasang papan larangan penambangan 
namun kegiatan penambangan masih terus berlangsung.
Telah terjadi kerusakan parah terhadap lahan pertanian warga 
yang mengakibatkan genangan/kolam air si lahan bekas 
penambangan yang dapat membahayakan penambang maupun 
warga sekitar lokasi penambangan.
Pihak aparat desa sudah sering memberikan peringatan kepada 
penambang untuk segera menghentikan kegiatan penambangan 
namun kegiatan masih terus berlangsung.

Laporan Masyarakat Desa 
Kuripan Utara Kecamatan 
Kediri ke BLH Kab. 
Lombok Barat yang 
diteruskan ke Pos P3SLHD 
BLHP Prov. NTB

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan 
penambangan pasir (Galian C) di Desa 
Kuripan Utara Kecamatan Kediri yang 
menyebabkan rusaknya areal 
persawahan warga.

Melakukan Inventarisasi dan Klaifikasi secara terpadu antara Tim 
Pengawasan BLHP Prov. NTB (Pos P3SLHD), Dinas Pertambangan 
dan Energi Prov. NTB dengan Tim Pengawasan BadanLingkungan 
Hidup Kab. Lombok Barat (Pos P3SLHD) dan aparat Desa Kuripan 
Utara. Berdasarkan hasil inventarisasi dan klarifikasi diperoleh 
beberapa informasi sebagai berikut:

Perlu dikakukan koordinasi antara SKPD terkait di 
Kabupaten Lombok Barat dan di Prov. NTB untuk 
menindaklanjuti kegiatan penambangan dan 
dilakukan evaluasi terhadap perizinan kegiatan 
penambangan.

Kegiatan penambangan terjadi di Desa Penimbung, sedangkan 
Desa Kuripan Utara hanya dijadikan lokasi jalur keluar masuknya 
kendararaan/truck pengangkut material pasir besi yang sudah 
digali.

Akibat kegiatan penambangan telah merusak lahan sawah 
produktif warga.
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NO ASAL PENGADUAN ISI PENGADUAN TINDAK LANJUT PENGADUAN REKOMENDASITANGGAL 
PENGADUAN

7. April 2016 -

-

- -

-

-

-
8. Juli  2016 -

Perusahaan harus segera mengurus izin sumur bor.
- -

-

-

-

-

-

-

-

Surat Pengaduan Front 
Pemuda Pulau Sumbawa 
(F-PPS) ke Pos P3SLHD 
Prov. NTB.

Dugaan Kerusakan lingkungan akibat 
kegiatan penambangan dan pengolahan 
bahan batuan dan mineral bukan logam 
oleh PT. Bunga Raya Lestari di Desa Lito 
Kecamatan Moyo Hulu Kab. Sumbawa.

Melakukan Inventarisasi dan Klaifikasi secara terpadu antara Tim 
Pengawasan BLHP Prov. NTB (Pos P3SLHD dan AMDAL), Dinas 
Pertambangan dan Energi Prov. NTB (Polisi Khusus Tambang) dengan 
Tim Pengawasan BadanLingkungan Hidup Kab. Sumbawa (Pos 
P3SLHD) dan aparat Desa Lito (Sekretaris Desa dan Ketua Karang 
Taruna Desa Lito). Berdasarkan hasil inventarisasi dan klarifikasi 
diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

Perusahaan harus segera menghentikan kegiatan 
penambangan di luar kawasan IUP.
Perusahaan harus segera melaksanakan kewajiban 
sesuai dengan IUP, melakukan pengelolaan 
lingkungan sesuai dokumen UKL-UPL dan membuat 
laporan pelaksanaan izin lingkungan serta 
melaporkan ke BLH Kab. Sumbawa yang 
ditembuskan ke BLHP Prov. NTB setiap 6 (enam) 

PT. Bunga Raya Lestari melakukan kegiatan penambangan di 
luar kawasan IUP.

Perusahaan wajib menyusun dokumen lingkungan 
yang baru apabila terdapat perubahan rencana 
kegiatan (luasan, kapasitas dan desain kegiatan)Perusahaan belum memenuhi beberapa kewajiban yang 

tercantum dalam lampiran IUP operasi produksi antara lain: 
pengunaan APD (Alat Pelindung Diri) untuk tiap pekerja tambang 
dan belum menyampaikan laporan  kegiatan kepada pihak terkait.
Perusahaan belum sepenuhnya melakukan pengelolaan 
lingkungan diantaranya tidak memiliki TPS Limbah B3 dan belum 
melakukan pengelolaan terhadap kualitas air dan udara.
Perusahaan belum menyampaikan laporan pelaksanaan izin 
lingkungan.surat pengaduan WAPELHI 

LOBAR (Wadah Peduli 
Lingkungan Hidup Kab. 
Lombok Barat) Nomor: 
09/WAFELHI.LOBAR/C/V/2
016 tanggal 31 Mei 2016 
perihal laporan pencemaran 
dan kerusakan lingkungan 
yang dilakukan oleh PT. 
PLN (Persero) Wilayah NTB 
PLTU Jeranjang

pencemaran dan kerusakan lingkungan 
yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) 
Wilayah NTB PLTU Jeranjang

Melakukan Inventarisasi dan Klaifikasi secara terpadu antara Tim 
Pengawasan BLHP Prov. NTB (Pos P3SLHD dan AMDAL) dengan Tim 
Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat (Pos 
P3SLHD). Berdasarkan hasil inventarisasi dan klarifikasi diperoleh 
beberapa informasi sebagai berikut:

Perusahaan harus segera melakukan upaya 
perbaikan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Surat pengaduan dari WAPELHI LOBAR (Wadah Peduli 
Lingkungan Kab. Lombok Barat) sudah dilaporkan kepada Bupati 
Lombok Barat dan sudah dilakukan koordinasi dengan PT. PLN

Perusahaan harus segera memasang tembok 
pembatas pada gudang batubara agar limbah fly ash 
tida kberterbangan;

Berdasarkan keterangan PT. PLN, pihak pelapor adalah mantan 
karyawan dari PT. PLN yang telah diberhentikan

Perusahaan harus segera melakukan perbaikan pada 
Dermaga agar tidak terjadi abrasi;

Pihak BLH Kab. Lombok Barat juga telah memfasilitasi mediasi 
antara PT. PLN dengan pihak pelapor dan didampingi oleh camat 
setempat
Berdasarkan hasil hearing, pihak PT. PLN bersedia untuk segera 
menindaklanjuti dan melakukan klarifikasi terhadap segala bentuk 
pengaduan yang telah disampaikan
Pengelolaan limbah debu batubara (fly ash) belum dilaksanakan 
secara maksimal. Pada saat kunjungan ke lapangan, PT. PLN 
baru melakukan pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah 
fly ash berupa saluran drainase yang berfungsi menampung dan 
mengalirkan air hujan untuk selanjutnya disalurkan ke instalasi 
pengolahan air limbah
PT. PLN juga telah membangun saluran perpipaan untuk 
menyalurkan air lindi ke instalasi pengolahan air limbah
PT. PLN telah memasang lapisan HDPE pada gudang 
penampungan limbah fly ash
PT. PLN akan segera melengkapi sarana pengelolaan lingkungan 
di tempat penimbunan limbah fly ash, diantaranya: tabung 
hydrant untuk mencegah terjadinya debu fly ash yang 
berterbangan



LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2016

NO ASAL PENGADUAN ISI PENGADUAN TINDAK LANJUT PENGADUAN REKOMENDASITANGGAL 
PENGADUAN

8. Juli  2016

-

-

- Izin sumur bor saat ini sedang dalam proses
-

-

-

-

-

- Saat ini izin pembuangan air limbah ke laut sedang dalam proses

-

9. Juni  2016 -

surat pengaduan WAPELHI 
LOBAR (Wadah Peduli 
Lingkungan Hidup Kab. 
Lombok Barat) Nomor: 
09/WAFELHI.LOBAR/C/V/2
016 tanggal 31 Mei 2016 
perihal laporan pencemaran 
dan kerusakan lingkungan 
yang dilakukan oleh PT. 
PLN (Persero) Wilayah NTB 
PLTU Jeranjang

pencemaran dan kerusakan lingkungan 
yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) 
Wilayah NTB PLTU Jeranjang

Saat ini, limbah fly ash pada area ash dispossal telah dilakukan 
penyiraman secara manual untuk mencegah debu yang 
berterbangan dan telah dilakukan pembangunan tanggul di 
sekitar areal ash dispossal
PT. PLN telah melakukan pemantauan terhadap air tanah melalui 
sumur pantau baik yang ada di dalam lokasi kegiatan maupun 
pada sumur di rumah warga sekitar lokasi jeranjang sebanyak 7 
(tujuh) lokasi sumur pemantauan

Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui bahwa tingkat 
pencemaran air tanah masih dibawah baku mutu yang 
dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku
Terkait dengan permasalahan kualitas udara, PT. PLN telah 
melakukan pengendalian kualitas udara dengan memasang 
Sistem Penangkap debu elektrostatis (EP) pada cerobong asap. 
Hasil pemantauan terhadap kualitas udara saat ini masih 
dibawah baku mutu yang dipersyaratkan oleh perundang-
Sebelumnya PT. PLN juga telah memasang CEMs untuk 
pengendali pencemaran udara namun pada saat ini alat tersebut 
masih dalam proses perbaikan
Terkait dengan terjadinya abrasi pada pesisir pantai tempat 
pembangunan jetty, PT. PLN saat ini sedang melakukan kajian 
bekerjasama dengan tim ahli dari Universitas Gajah Mada 
Yogyakarta
Terkait permasalahan air bahang yang dibuang ke laut, PT. PLN 
selalu melakukan pengecekan dan pengelolaan agar temperatur 
air bahang tidak melebihi 40o C
PT. PLN juga telah melakukan pembangunan tembok pengaman 
pada gudang penyimpanan batubara agar tidak terjadi tumpahan 
ke laut

Untuk pengelolaan limbah B3, PT. PLN telah bekerjasama 
dengan PT. Wahana Nusantara Indah untuk mengangkut oli 
bekas sedangkan limbah B3 lainnya seperti: majun, lampu TL 
bekas dan filter oli masih ditumpuk di gudang limbah B3
Untuk limbah fly ash telah dilakukan pengujian setiap 1 (satu) 
bulan/sekali pada laboratorium terakreditasi PT. Sukofindo

Laporan secara lisan  ke 
Pos P3SLHD Kantor 
Lingkngan Hidup 
Kabupaten Dompu

1. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan 
penambangan pasir yang dilakukan oleh 
PT. Rangga Eka Pratama dan PT. Lancar 
Sejati sejak bulan Maret 2016 sampai 
Juni 2016 di Desa Nangan Kara 
Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

Melakukan Inventarisasi dan Klaifikasi secara terpadu antara Tim 
Pengawasan BLHP Prov. NTB (Pos P3SLHD) dengan Tim 
Pengawasan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Dompu (Pos P3SLHD) 
dan tim investigasi KAKI-KORWIL-NTB pada tanggal 10 Juni s/d 24 
Juni 2016. Berdasarkan hasil inventarisasi dan klarifikasi diperoleh 
beberapa informasi sebagai berikut:

Perlu dilakukan koordinasi secara terpadu antara 
Dinas/Instansi yang ada di Provinsi (Dinas 
Pertambangan, BLHP, Satpol PP, Dinas/Instansi 
terkait) dengan Dinas/Instansi yang ada di Kabupaten 
Bima (Dinas Pertambangan, BLH, Pihak Kepolisian, 
Biro Ekonomi dan aparat desa setempat) untuk 
segera melakukan penutupan/penghentian terhadap 
aktivitas penambangan dan penggelondongan emas 
yang ada di Sori Pesa Desa Pesa Kecamatan Wawo
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PENGADUAN

9. Juni  2016

- -

-

-

-

Lokasi galian berada di dekat bibir pantai

Jun-16

-

-

-

-

-

Laporan secara lisan  ke 
Pos P3SLHD Kantor 
Lingkngan Hidup 
Kabupaten Dompu

1. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan 
penambangan pasir yang dilakukan oleh 
PT. Rangga Eka Pratama dan PT. Lancar 
Sejati sejak bulan Maret 2016 sampai 
Juni 2016 di Desa Nangan Kara 
Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

Kegiatan penambangan pasir dilakukan di atas tanah milik Sapri 
alias Amak Wiwik dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan

Perlu dilakukan pengawasan secara berkala terhadap 
peredaran bahan-bahan kimia di wilayah Kab. Bima 
Segera melakukan reklamasi lagi pada titik-titik pasca 
tambang agar kondisi permukaan tanah berasngsur-
angsur normal dan dapat dimanfaatkan seperti 
sediakala.

Kegiatan penggalian pasir tersebut didasari atas adanya 
kerjasama antara pemilik lahan (Amak Wiwik) dengan PT. 
Rangga Eka Pratama dan PT. Lancar sejati dengan syarat 2 
(dua) perusahaan tersebut membayar retribusi/pembayaran paair 
sebesar Rp. 30.000,-/Retase untuk mobil dump truck kecil dan 
Rp. 100.000,-/Retase untuk mobil truck besar
Selama kurun waktu 4 (empat) bulan, jumlah retase 
pengangkutan pasir diduga telah mencapai angka 1800 Retase 
(Pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Rangga Eka Pratama) 
dan 1900 Retase pengangkutan pasir yang dilakukan oleh PT. 
Lancar Sejati
Hasil kegiatan penambangan digunakan sebagai bahan 
pembangunan proyek jalan yang terletak di kecamatan Pekat dan 
ditimbun di gudang penyimpanan pasir masing-masing 
perusahaan

Pihak aparat Kecamatan (Camat) dan Kepala Sektor Pekat 
(Polsek) telah melakukan peninjauan ke lokasi galian pasir
Pihak pemilik lahan telah melakukan perjanjian untuk tidak lagi 
melakukan penggalian pasir namun sampai saat ini kegiatan 
penggalian pasir masih tetap dilakukan

Laporan secara lisan  ke 
Pos P3SLHD Kantor 
Lingkngan Hidup 
Kabupaten Dompu

Pencemaran lingkungan akibat limbah 
ternak ayam milik warga Kelurahan Potu 
Dompu

Melakukan Inventarisasi dan Klaifikasi secara terpadu antara Tim 
Pengawasan BLHP Prov. NTB (Pos P3SLHD) dengan Tim 
Pengawasan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Dompu (Pos P3SLHD). 
Berdasarkan hasil inventarisasi dan klarifikasi diperoleh beberapa 
informasi sebagai berikut:

Hasil dari mediasi tersebut adalah pihak pemilik 
ternak ayam diperbolehkan meneruskan usaha 
ternaknya dengan syarat:

Limbah ternak ayam menyebabkan bau tidak sedap dan 
mengganggu aktivitas warga sekitar karena lokasi peternakan 
berada pada ditengah pemukiman warga dan berdekatan dengan 
SDN no. 5 Dompu

 Pemilik usaha wajib membuat tembok dan pembatas 
di belakang kandang;

Akibat bau limbah tersebut, kegiatan belajar mengajar di SD. 5 
Dompu juga tergangu

Pemilik usaha harus membersihkan kandang minimal 
3 kali dalam 1 pekan;

Warga sekitar juga merasa khawatir jika kandang ayam tersebut 
dapat menimbulkan virus/penyakit bagi warga terutama anak 
kecil

Pemilik usaha tidak diperbolehkan membuang kotoran 
hewan ke saluran air.

Pihak komite sekolah SD. 5 Dompu telah menyatakan penolakan 
secara tertulis berdasarkan hasil rapat dengan warga sekitar 
lokasi kandang ayam yang ditujukan kepada pemilik kandang 
ayam yaitu Bpk. Nasrul Hanif, SE. MM

Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka 
usaha peternakan ayam tersebut harus ditutup

Tim dari BLH Kab. Lombok Barat telah melakukan penyelesaian 
permasalahan tersebut dengan melakukan mediasi terhadap 
pihak pemilik ternak ayam dengan warga sekitar yang merasa 
terganggu terhadap aktivitas peternakan tersebut
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Laporan secara tertulis ke 
Pos P3SLHD Prov. NTB 
dan Pos P3SLHD Kab. 
Lombok Barat tanggal 24 
Oktober 2016

Dugaan pencemaran lingkungan akibat 
limbah cair dari IPAL Killa Hotel Senggigi 
yang menimbulkan bau tidak sedap dan 
seringkali mengalir/menggenang di 
sekitar jalan menuju kawasan Pantai 
Senggigi

Melakukan Inventarisasi dan Klaifikasi secara terpadu oleh Tim 
Pengawasan BLHP Prov. NTB (Pos P3SLHD) dengan Tim 
Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat (Pos 
P3SLHD). Berdasarkan hasil inventarisasi dan klarifikasi diperoleh 
beberapa informasi sebagai berikut:

Perlu dilakukan perbaikan pada saluran drainase 
umum yang berada di sebelah utara sepanjang 
kawasan hotel Killa yang lokasinya pada jalan menuju 
kawasan Pantai Senggigi

Tim Pengawasan BLH Kab. Lombok Barat telah melakukan 
pengawasan ke lokasi Killa Hotel dan melakukan pemantauan 
terhadap IPAL Killa Hotel

Kolam Inlet pada IPAL sebaiknya ditutup rapat untuk 
menghindari bau yang keluar dan dapat mengganggu 
kawasan sekitar karena lokasi IPAL Killa Hotel 
berhadapan dengan kawasan restaurant

Pihak Killa Hotel telah menyampaikan jawaban dari surat 
pengaduan Sdr. Anang Taufik Kusmawan, M.Sc. pada tanggal 28 
Oktober 2016 dan menyatakan bahwa pihak Hotel Killa 
senantiasa melakukan pengelolaan IPAL sesuai dengan 
peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berusaha 
menjaga tata kelola pengolahan air limbah dengan baik. 
(telampir)

Perlu dilakukan pemantauan kualitas air buangan 
pada IPAL setiap bulan untuk mengetahui kualitas ai 
limbahnya

Sebelumnya  kolam Inlet pada IPAL tertutup rapat namun sejak 
tahun 2012, kolam Inlet diberi sekat untuk sirkulasi udara. Hal 
inilah yang kemungkinan menyebabkan timbulnya bau tidak 
sedap pada IPAL
 Seluruh bangunan IPAL diberi atap untuk menghindari air hujan 
yang masuk dan menyebabkan terjadinya pengenceran
 Selain itu ada pemisahan antara saluran air buangan dengan 
saluran drainase
Pada saat musim hujan, genangan air hujan dari luar hotel 
seringkali memasuki kawasan hotel namun tidak sampai 
memasuki kolam IPAL
Pihak Hotel melakukan efisiensi penggunaan air limbah yang 
sudah diolah untuk menyiram tanaman di sekitar kawasan hotel 
dan kebun pisang di belakang hotel
Pihak hotel telah melakukan pergaintaan blower pada tahun 2016 
untuk mendukung kinerja IPAL
Kendala yang sering dihadapi adalah seringnya jaringan listrik 
mengalami gangguan sehingga menghambat kinerja IPAL dan 
tidak berfungsi dengan baik
Pihak hotel juga melakukan pemisahan sampah organik dan 
anorganik serta memiliki kontainer di belakang hotel untuk 
menampung seluruh sampah dari hotel yang pengangkutannya 
dilakukan setiap hari bekerjasama dengan dinas Kebersihan 
Kabupaten Lombok Barat
Saluran drainase di luar kawasan Hotel yang lokasinya 
bersebelahan dengan lokasi IPAL memang tejadi penyumbatan 
dari tumpukan lumpur dan sampah sehingga pada saat musim 
hujan air selalu menggenang  hingga ke jalan. Namun  dengan 
adanya pagar pembatas dari IPAL ke saluran drainase sangat 
kecil kemungkingan  genangan air hujan masuk ke kolam IPAL 
ataupun air limbah meluber sampai ke jalan raya



LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2016

NO ASAL PENGADUAN ISI PENGADUAN TINDAK LANJUT PENGADUAN REKOMENDASITANGGAL 
PENGADUAN

Terdapat container di depan hotel Maskot di dekat Hotel Killa. Hal 
inilah yang memungkinkan menimbulkan bau tidak sedap pada 
musim hujan karena air lindi yang ikut mengalir bersama air hujan 
dan menggenangi jalanan
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