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SAMBUTAN GUBERNUR LAMPUNG 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadhirat  Tuhan Yang Maha  Esa, saya 

menyambut dengan gembira buku Sta tus Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 

Provinsi Lampung Tahun 2007 yang merupakan hasil kerja sama Badan 

Pengendalian  Dampak Li ngkungan (Bapedalda) Propinsi Lampung dengan 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 

Publikasi data dan informasi yang terdapat dalam buku Status Lingkungan Hidup 

Daerah (SLHD) Provinsi Lampung Tahun 2007 ini menjadi sangat penting artinya,  

karena merupakan sarana untuk mengkomunikasi kan informasi mengenai status 

lingkungan hidup di Provinsi Lampung serta upaya-upaya yang telah dilakukan.   

Informasi yang tertuang di dalamnya dapat digunakan sebagai sarana untuk 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan dan 

membantu pengambil keputusan menentukan tindakan yang diperlukan untuk 

memperbai ki pengelolaan lingkungan. 

Diharapkan kepada semua  instansi pemerintah, BUMN  maupun swasta di  
Propinsi Lampung untuk dapat  bekerja sama  dan membantu Ba p ed a l d a 

Propinsi Lampung dalam upaya mengumpulkan dan menyajikan data  

li ngkung an yang faktual dan akurat.  Dengan informasi semacam itu 

perencanaan pembangunan l i ngkungan di Propinsi Lampung menjadi lebih 
terarah dan tepat sasaran. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk-Nya kepada kita 

sekalian  untuk  melaksanakan  pembangunan  di  Propinsi  yang  kita  cintai  ini  

dengan sebai k-bai knya. Terima kasih. 

    Bandar Lampung,    Desember 2007 

GUBERNUR  LAMPUNG 

 

    

    SJACHROEDIN, Z.P.  



KATA PENGANTAR 

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan mewujudkan akuntabilitas publik 

pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban menyediakan informasi lingkungan 

hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.  Untuk itu pelaporan 

lingkungan menjadi sangat penting sebagai sarana untuk memantau kualitas dan 
alat untuk menjamin perlindungannya bagi generasi sekarang dan mendatang.  

Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Lampung Tahun 2007 ini 

merupakan salah satu pelaporan lingkungan yang memuat data dan informasi 

tentang lingkungan hidup di Provinsi Lampung yang menggambarkan keadaan 

lingkungan hidup secara t ransparan, penyebab dan dampak permasalahannya,  

serta respon pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah 

lingkungan hidup. 

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007  ini 

merupakan  hasil kerjasama antara Bapedalda Provinsi Lampung dengan 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup.  Dalam pelaksanaannya, keterlibatan 

berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta, maupun masyarakat  

dalam penyediaan data-data dan informasi lainnya sangat menunjang 

terselesai kannya buku ini.  Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu penyusunan buku SLHD ini.  Semoga buku ini 

dapat bermanfaat bagi pembangunan lingkungan di Provinsi Lampung. 

 

     

      Bandar Lampung,   Desember 2007 

         Kepala Bapedalda Provinsi Lampung 

 

 

     

          SYAIFULLAH SESUNAN 
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ABSTRAK 
 
 
 

Provinsi Lampung memiliki luas lahan daratan sekitar 35.288,35 km2 dengan kondisi 

topografi yang beragam.  Provinsi ini memiliki w ilayah perairan seluas 16.623,3 km2 
dengan panjang garis pantai 1.105 km (termasuk pulau-pulau kecilnya).  Secara 

administratif  Provinsi Lampung terdiri dari 10 kabupaten/kota, yaitu Lampung Selatan, 

Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Baw ang, 

Way Kanan, Tanggamus, Bandar Lampung, dan Metro.  

Selain memiliki sejumlah besar potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Provinsi Lampung juga 

menghadapi beragam permasalahan lingkungan.  Pada tahun 2007 ini setidaknya 

terdapat berbagai isu lingkungan, seperti: kerusakan w ilayah pesisir pantai t imur  

Lampung, pencemaran perairan dan kerusakan terumbu karang di pesisir Kota Bandar  

Lampung, gelombang pasang laut, serta w abah f lu burung.   

Isu mengenai kerusakan w ilayah pesisir pantai t imur Lampung pada dasarnya telah 

lama menjadi persoalan lingkungan di Provinsi Lampung sejak budidaya udang 

berkembang pesat di w ilayah tersebut.  Penyebab utamanya adalah semakin 

banyaknya areal mangrove di w ilayah pesisir yang dikonversi menjadi tambak-tambak 

udang yang tidak ramah lingkungan, sehingga menjadikan kaw asan tersebut rentan 

terhadap bencana alam yang sew aktu-w aktu dapat terjadi di w ilayah pesisir.  

Permasalahan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat pesisir adalah mundurnya garis 

pantai akibat abrasi karena tidak adanya mangrove yang berfungsi sebagai green belt, 

menurunnya produksi per ikanan karena hilangnya fungsi ekologis mangrove, serta 

merebaknya penyakit udang dan pencemaran bahan organik yang tinggi di perairan 

sekitarnya.  Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, LSM, pihak sw asta, dan 

masyarakat, namun hingga kini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. 

Pencemaran perairan dan kerusakan terumbu karang di pesisir Kota Bandar Lampung 

merupakan persoalan tersendiri yang dihadapi pemerintah Kota Bandar  Lampung yang 

saat ini tengah menata w ilayah pesisirnya.  Pencemaran perairan banyak disebabkan 

oleh sampah rumah tangga dan limbah industri yang banyak terdapat di sepanjang 

aliran sungai-sungai tersebut, sehingga menjadi kaw asan laut turut tercemar.  Hal ini 

diperparah lagi dengan banyaknya rumah w arga yang dibangun di atas permukaan laut 
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dengan sistem tancap yang minim sanitasi, sehingga limbah rumah tangga yang 

berasal dari pemukiman tersebut seluruhnya dibuang ke laut. 

Kerusakan terumbu karang di w ilayah pesisir Kota Bandar Lampung erat kaitannya 

dengan terbatasnya lahan dan rendahnya daya beli masyarakat untuk membeli bahan-

bahan bangunan, sehingga reklamasi menjadi pilihan untuk lahan pemukiman dan 

terumbu karang menjadi bahan bangunan yang relatif  murah.   Tidak hanya w arga 

masyarakat miskin yang menjadi penyebab kerusakan terumbu karang di w ilayah 

pesisir Kota Bandar Lampung, tetapi pengusaha besar pun melakukannya.  Sebagian 

besar lahan reklamasi yang dilakukan oleh pengusaha juga menggunakan terumbu 

karang sebagai bahan timbunan.  

Fenomena gelombang pasang yang ter jadi di w ilayah pesisir Lampung telah 

menimbulkan kerugian harta benda di berbagai tempat.  Fenomena alam ini menjadi 

salah satu bagian dari potensi bencana di w ilayah pesisir yang perlu dimasukkan ke 

dalam perencanaan dalam mitigasi bencana.  

Wabah f lu burung telah merebak di Provinsi Lampung sejak tahun 2003.  Dalam SLHD 

2005 dan SLHD 2006 w abah f lu burung sudah menjadi isu utama, dan di tahun 2007 
dengan merebaknya kembali penyakit f lu burung di berbagai w ilayah di Provinsi 

Lampung telah menjadikannya isu utama dalam penyusunan SLHD 2007.   Tingkat 

penularan virus AI ini ke manusia yang dapat menyebabkan kematian merupakan 

alasan utama penetapan w abah f lu burung menjadi isu utama. 

Selain isu lingkungan hidup tersebut, SLHD 2007 ini juga memuat tentang kondisi 

sumberdaya air, udara, hutan dan lahan kr itis, keanekaragaman hayati, serta pesisir 

dan laut di Provinsi Lampung.  Pada bab tersebut dijelaskan tentang kondisi, penyebab, 

dampak, dan respon permasalahan pada masing-masing sumberdaya.  Selanjutnya 

dijelaskan juga tentang agenda pengelolaan lingkungan hidup yang memuat tentang 

kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung serta tindak lanjut dan 

respon yang sudah dilaksanakan maupun yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 

2008. 
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I-  1 

BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (The United Nations 

Conference and Development- UNCED) di Rio de Janeiro tahun 1992 telah 

menghasil kan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam 

Agenda 21.  Dalam Agenda 21 Bab 40 di sebutkan perlunya Pemerintah, bai k 

Daerah maupun Nasional, untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data dan 

informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan 
pembangunan berkelanjutan, sehingga informasi bagi pengambil keputusan 

merupakan isu lintas sektor yang utama.  Hal tersebut menuntut ketersediaan data,  

keakuratan analisi s, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif. 

Sejalan dengan Pasal 10 huruf h, Undang-Undang 23 tahun1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah, bai k nasional 

maupun daerah,  untuk menyediakan informasi lingkungan hidup dan 

menyebarluaskannya kepada masyarakat.  Selain itu, Undang-Undang 32 tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan 

lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota).  Dengan 

meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tata  

pemerintahan yang bai k (good environmental governance) diharapkan akan 

semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup. 

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan negara-negara Asia Pasifi k dan amanat 

undang-undang te rsebut, sejak tahun 2002 pada tingkat nasional telah diterbitkan 

laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan mengacu kepada 

Pedoman Umum Penyusunan Laporan SLHD yang dikeluarkan KNLH.  Laporan 
SLHD Provinsi merupakan dokumen yang menggambarkan status dan 

kecenderungan lingkungan (komponen biofisi ka, ekonomi, sosial dan demografi) 

dalam suatu wilayah provinsi (lintas kabupaten/kota).  Dalam melakukan 

analisi snya,  pemerintah provinsi perlu mengangkat  isu lintas kabupaten/kota dan 

atau menggunakan i su prioritas yang perlu ditangani segera yang te rjadi di salah 

satu kabupaten/kota. 
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1.2 TUJUAN PENULISAN LAPORAN 

Penulisan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung ini bertujuan 

untuk: 

1) Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya 
dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Lampung. 

2) Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari  

sistem pelaporan publi k serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik. 

3) Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan 

Daerah (Repetada),  Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan 

kepentingan penanaman modal (investor). 

4) Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk 
melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan 

(Good Environmental Governance) di Provinsi Lampung; serta  sebagai landasan 

publik un tuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan 

berkelanjutan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legi slatif, dan yudikatif.  

 

1.3 VISI DAN MISI PROVINSI LAMPUNG 

1.3.1 Visi 

Visi Provinsi Lampung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung        

No.3  tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Provinsi Lampung tahun 

2004-2009 adalah sebagai berikut: 

Terwujudnya masyarakat Lampung yang bertaqwa, sejahtera, aman,  

harmonis dan demokratis, serta menjadi provinsi unggulan dan 

berdayasaing di Indonesia. 

Visi tersebut merupakan semangat untuk mengangkat Provinsi Lampung menjadi 

provinsi yang unggul dan berdayasaing dalam konstelasi regional Sumatera  

maupun dalam skala nasional. Keunggulan ini akan dijadikan referensi dalam 
menilai keberhasilan pembangunan provinsi dengan kondi si kehidupan 

masyarakatnya yang sejahtera, bertakwa, demokrati s, aman dan damai, terbuka,  

berdayasaing, berkarakter, berpendidi kan dan diterapkannya penegakan hukum 

yang berkeadilan serta prinsip-prinsip pemerintahan yang bai k (good governance) 
dalam tata kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan. Vi si tersebut  
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merupakan upaya untuk menggerakkan Lampung menjadi provinsi unggulan 

mengantarkan masyarakat Lampung untuk siap  bersaing dalam pasar bebas,  

dengan tetap mempertahankan jatidiri daerah dan bangsa yang berkeadilan dan 

bertakwa. Melalui visi tersebut, wawasan peningkatan dayasaing dan keunggulan 

Provinsi Lampung dan kesejahteraan dan ketakwaan masyarakat yang demokrati s 

merupakan upaya menyeluruh (co mprehensif ) yang didukung seluruh bidang 

pembangunan sehingga pada akhimya akan membawa perbai kan dalam semua 

aspek kehidupan masyarakat dan daerah. 

1.3.2  M isi 

Untuk mewujudkan Vi si Provinsi Lampung maka perlu diterjemahkan dalam 

berbagai m isi.  Setidaknya te rdapat  delapan m isi untuk mewujudkan vi si tersebut,  

yaitu: 

Misi-1: Mewujudkan sumberdaya manusia yang bertaqwa, sejahtera,  
berkuali tas, berakhlaq mulia, profesional, unggul dan berdayasaing. 

Pelaksanaan misi ini dilandasi oleh kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan 

sangat ditentukan oleh kualitas SDM dan orientasi pembangunan dengan 
paradigma pembangunan kualitas manusia yang sehat dan sejahtera serta   

berpendidi kan dan berkarakter. Misi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas dan perluasan cakupan 

pelayanan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, pelatihan, penguasaan teknologi, 
dan pengembangan pendidikan dan latihan yang berkewiraswastaan. Melalui misi 

ini akan di sinerji kan semua potensi  yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat  

melalui keterpaduan kebijakan dan pendekatan, program kerja, dan alokasi  

anggaran. 

Misi-2:  Membangunan dan mengoptimalkan potensi  perekonomian daerah 
dengan berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan yang tangguh, 
unggul, dan berdayasaing. 

Misi ini ditujukan untuk membangun dan mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi 

daerah dalarn rangka memberikan peluang yang seluas-Iuasnya bagi masyarakat  

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melalui misi ini akan di sinergi kan 

semua potensi dan semua pelaku ekonomi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan 

kelembagaan dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan yang memiliki 

dayasaing.  Potensi pertanian dan agribisni s akan tetap menjadi prioritas dengan 

didukung pengembangan sektor industri dan jasa. Kebijakan ekonomi dengan 

pendekatan kemitraan yang sinerjik dan saling menguntungkan antara  
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petani/masyarakat dan pengusaha juga akan terus di kembangkan untuk 

membangun perekonomian yang tangguh dan berdayasaing te rsebut. 

Misi-3:  Membangun dan meningkatkan kuali tas infrastruktur wilayah yang 
mampu mendukung secara optimal pembangunan daerah dan 
nasional serta bersaing secara global. 

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan 

prasarana dan sarana (inf rast ructure) t ransportasi, pengairan, energi list ri k, dan 

telekomuni kasi, serta membangun infrastruktur baru bekerjasama dengan swasta  

dan atau BUMN untuk menghadapi era gobalisasi serta  membangun dayasaing 

dan keunggulan daerah serta dalam rangka meningkatkan efi siensi dan 

produktivitas daerah. 

Misi-4:  Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan 
mendukung mantapnya rasa kesatuan dan persatuan di daerah dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Misi ini dimaksudkan untuk mencapai kondisi tata kepemerintahan yang bai k, yaitu 

tata kepemerintahan dilaksanakan dengan t ransparan, didukung oleh aparatur dan 
tata pemerintahan yang akuntabel, profesional, efi sien dan efektif, dan berkeadilan.  

Dengan te rcapainya hal ini, maka akan tercipta kondi si yang kondusif un tuk 

semakin memperkuat  rasa persatuan dan kesatuan oleh seluruh elemen 

masyarakat daerah yang pada akhirnya akan semakin memantapkan kohesivitas 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republi k Indonesia. 

Misi-5: Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup secara bijaksana yang bersinergi dengan 
kabupaten/kota menuju pembangunan yang berkelanjutan. 

Misi ini ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam (hutan,  

tanah, air, fauna dan flora) secara bijaksana sehingga semua aktivitas 

pernbangunan tidak rnerusak lingkungan,  yang pada akhirnya akan menurunkan 

daya dukung Iingkungan untuk menopang hajat hidup seluruh masyarakat dalam 

jangka panjang. Keberhasilan pelaksanaan misi ini sangat tergantung dari komitmen 

politik (kebijakan) dan peran serta masyarakat. OIeh karena itu, maka pendekatan 

yang dilakukan dimulai dari membangun kesadaran (public awareness);  

membangunan komitmen, kebijakan dan perencanaan tata ruang, serta  
keterpaduan program pelestarian Iingkungan hidup.   

Misi-6:  Membangun demokrasi, menciptakan ketenteraman dan ketertiban,  
serta mendukung penegakan supremasi hukum. 
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Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi dalam 

menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat  melalui penegakan hukum yang 

dimotori oleh aparat penegak hukum yang bersih dan adil serta didukung oleh  

seluruh masyarakat.  Keberhasilan m isi ini akan memberikan rasa aman bagi sernua 

warga masyarakat dan dunia usaha sehingga semua aktivitas sosial, ekonomi dan 

budaya dapat tumbuh dan berkembang 

Misi- 7: Mengem bangkan budaya daerah dan masyarakat yang berkarakter 
positi f dan kondusif bagi pem bangunan. 

Misi ini ditujukan untuk membangun budaya masyarakat yang berkarakter positif 

dan kondusif te rhadap pembaharuan dan pembangunan. Arti budaya di sini 

mencakup arti yang luas, yaitu mencakup pola berfi kir, pola bersi kap, pola bertindak 

dan pola bermasyarakat.  Melalui rekayasa budaya yang diarahkan untuk 

membangun karakter yang positif, maka diharapkan masyarakat Lampung akan 

Iebih mandiri dan siap menghadapi keterbukaan dan persaingan pada era global. 

Misi-8: Peningkatan kesinergian dan keterpaduan serta keharmonisan 
pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kemasyarakatan 
pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. 

Misi ini merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat yang didelegasi kan 

kepada Pemerintah Provinsi dan tugas-tugas provinsi yang melekat untuk 

membangun kesinerjian, keterpaduan, keharmonisan pembangunan,  pemerintahan,  

dan pelayanan kemasyarakatan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk 

membangun hal itu akan dilakukan secara intensif kesinerjian dan keterpaduan 

kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan 

kemasyarakatan oleh Pernerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi mewujudkan 

provinsi yang unggul dan berdayasaing. Pada pelaksanaannya dilakukan kerjasama 

kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,  pemerintahan, dan kemasyarakatan 
yang harmonis antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga akan 

semakin cepat terwujudnya Provinsi Lampung yang berkeunggulan dan 

berdayasaing. 

1.3.3  Nilai 

Dalam pelaksanaan m isi-misi tersebut, yang merupakan pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka nilai-nilai 

yang dianut mengacu kepada nilai budaya masyarakat Lampung, yaitu “piil 

pesenggiri, bejuluk beadek, nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sembayan”. 
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Selain itu, semua gerak dan langkah pelaksanaan tugas pemerintahan akan 

dilakukan dengan nilai (value ) sebagai beri kut: 

• Keadilan dan kesetaraan.  Pemerintah memberikan akses yang sama 

kepada masyarakat untuk berparti sipasi dalam pembangunan dan 

rnenikmati hasil pembangunan yang setara dan adil sesuai dengan potensi,  

kebutuhan dan porsi masing-masing. 

• Demokratis. Pemerintah memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat  

untuk menyampaikan pendapat dan piki ran demi memajukan Provinsi 

Lampung menurut aturan yang berlaku. 

• Transparan dan akuntabel. Pelaksanaan tugas pemerintah harus dilakukan 

dengan t ransparan dan akuntabel untuk menuju terwujudnya tata  
kepemerintahan yang bai k (good governance) sehingga pada akhirnya dapat  

tercipta pemerintah yang amanah dan berwibawa sehingga akan mendapat  

simpati dan dukungan dari masyarakat. 

• Peran serta masyarakat. Dengan bergesernya peran pemerintah dari 
pelaku utama pembangunan rnenjadi Iebih berperan dalam mediasi dan 

fasilitasi, maka peranserta masyarakat dan dunia usaha akan semakin 

dibangkitkan untuk mengisi pembangunan dan terlibat dalam pelayanan 

publik.   

• Intensif.  Semua program dan kegiatan harus dilakukan dengan intensif,  

efektif dan efi sien dalam rangka untuk mencapai keberhasilan pembangunan 

dalam waktu yang cepat dan dengan menghemat sumberdaya. 

• Kemitraan.  Keberhasilan pembangunan adalah tanggung jawab semua 

elemen masyarakat;  dan semua elemen masyarakat  tersebut mernpunyai 

hak untuk menikmati hasil pembangunan. Oleh karena itu, maka pola 

kemitraan akan terus di kembangkan dalam banyak dimensi, antara lain 

antara pelaku ekonomi lemah dengan pelaku ekonomi menengah dan kuat,  
antara  pemerintah, masyarakat,  dan dunia usaha; serta antara Pemerintah 

Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

• Komunikatif. Semua kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan 
harus dirumuskan melalui komunikasi dialogis dengan masyarakat sehingga 

proses demokrati s yang dilakukan dapat  membuahkan kebijakan dan 

program yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan 

potensi yang mereka miliki. 
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• Keseim bangan. Dalam rangka menuju kehidupan yang harmonis, maka 

semua kebijakan dan program pembangunan harus dilakukan dengan pola 

yang seimbang, yaitu keseimbangan antara kepentingan semua stakeholder;  

antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup; antara  

kepentingan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

1.4 GAMBARAN UMUM 

1.4.1 Kondisi Geograf is 

Se cara Ge og ra fi s Pro pin si L amp un g  ter le ta k p ad a ke du d u ka n timu r -b a rat bera da  

an tara  1 03 ° 4 0'  - 1 05 °5 0'   Bu jur Timu r ;  p ad a ke d ud u ka n u tara -sela tan be ra da  an ta ra :    

6°4 5 ' - 3°4 5'   Lin tan g S ela ta n.  Da e ra h P rop in si L ampu n g  me l ipu ti are al d ataran  

selu as 35 .28 8 ,35 km
2
 te rma su k p ulau - p ulau ya n g te rle tak pa d a b agia n seb e lah  

pa li n g ujun g  te n gg a ra  pu la u S uma te ra , d a n d iba tasi ole h  : 

• Se b ela h  Utara   :  P ropin si  S umate ra S ela tan  d an  Be n gku lu  

• Se b ela h  S e la ta n  :  S e la t Su n da 

• Se b ela h  Timu r   :  L a ut Jawa  

• Se b ela h  B a ra t  :  S a mu dra  Ind o ne sia  

 

G a mb ar 1.1  Pet a A d m ini st ra si  P ro v in si L a m p u n g 
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Pro pin si L a mp un g   seb e lum  ta ng g al 1 8 Ma re t 1 96 4   meru pa kan  Ke resid en a n 

La mpu n g,  ya n g  be rd asa rka n  Pe ra tura n P emer in tah No mo r 3 tah u n 1 9 64 , ya ng  

kemud ia n me n ja d i Un da n g- Und a ng   No mor   1 4  tah u n  19 6 4  Ke reside n an   

La mpu n g  d i tin g ka tkan   me n ja di  Pro pin si La mpu n g  d e ng a n  Ib uko ta   

Ta n jun g ka ran g -Telukb etu n g.  S e la n jutn ya K ota ma d ya Ta n jun g ka ran g -Te lukb etu n g  

ter seb u t b erd a sa rkan  P era tu ra n Da era h  No mo r 2 4 ta h un 1 9 83 tela h dig a nti  
na man ya me n jad i K o tamad ya  B an d ar L ampu n g te rhi tun g  se jak ta n gg a l 1 7 Ju ni  

19 8 3.  S e ca ra  a dministrati f P ropin si La mpu n g  d ib agi  d ala m 10 (se p ulu h)  

Ka b up a ten /Ko ta , yan g  se lanjutn ya terd ir i d ar i b e berap a wi la ya h  K e ca mata n d e ng a n  

pe rincia n se ba g ai  b er i kut : 

1 . K a bu p ate n  L a mp u ng  Ba rat d en g an Ib u kota nya  L iwa, l ua s wilaya hn ya  4 .95 0 ,40  

km2 terd ir i  d ar i  1 4 ke ca mata n. 

2. K a bu p ate n Tan g ga mus de n ga n Ib uko ta n ya Ko ta A gu n g, l ua s wi la ya hn ya 

3 .3 56 ,61  km2 terd iri  d ar i 24   keca ma tan . 

3. K a bu p ate n  L a mp un g  S e la ta n den g an  Ib u ko ta nya  K a lia n da ,  l u as wi la yah n ya  

3 .1 80 ,78  km2  terdir i  dar i  2 0   ke camata n . 

4. K a bu p ate n  L amp un g  Timu r  d e ng a n  Ibu kota n ya  Su kad a na ,  l u a s  wila yah n ya   

4 .3 37 ,89  km2  terdir i  dar i  2 4   ke ca mata n . 

5. K a bu p ate n  L amp un g  Ten g ah d e ng a n Ibu kota n ya   Gun u n g  S ugih , l ua s 

wi laya hn ya  4 .78 9 ,82  km2  te rdi ri  da ri  2 7   ke ca mata n . 
6. K a bu p ate n   L amp un g   Utara  d e ng a n  Ibu kota n ya   K o tab u mi ,  l u a s  wila yah n ya   

2 .7 25 ,63  km2  te rdi ri  da ri  1 6   ke ca mata n . 

7. K a bu p ate n  Wa y K an a n d en g an  Ibu kota n ya  Bla mb a ng a n U mp u , l u as wi la yah n ya  

3 .9 21 ,63 km2  te rdiri  dar i  14   ke ca ma ta n . 

8. K a bu p ate n Tula n gb a wa n g de n ga n Ib uko tan ya Men g ga la, l ua s wilaya hn ya  

7 .7 70 ,84 km2 terd iri d ari  2 4  keca ma tan . 

9. K o ta Ba n da r L a mp u ng  d e ng a n lua s wi laya h 1 92 ,96 km2 terdi ri d ar i 13   

ke ca mata n . 

10. K o ta Metro  d e ng a n lu as wila yah  61 ,7 9 km2    terdir i  dar i  5 ke ca ma ta n. 

 

 

 



STA TUS LI NGKUNGAN HI DUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2007 
 

I-  9 

1.4.2 Topografi  

Se cara  top o gra fi  Dae ra h L amp un g  d a p a t dib a gi d ala m 5  (lima)  u ni t top o gra fi : 

-  Da e ra h  to p og ra fi s be rb uki t sa mp a i  b ergu n un g 

-  Da e ra h  to p og ra fi s be ro mb ak sam p ai  b erg elo mb a ng  

-  Da e ra h  da tara n  a ll uvial 
-  Da e ra h  da tara n  ra wa  p asa ng  suru t 

-  Da e ra h  River  B a sin 

a)     Da era h  to p og rafi s be rbu ki t sa mp a i b e rg u nu n g : 

L eren g -le ren g ya n g cura m a ta u  ter jal  de n ga n ke mir in ga n b e rki sar 2 5 %, d a n 

ke ting gia n  ra ta- r ata 30 0 m di a ta s pe rmu kaa n  la u t. Dae rah ini me lipu ti Bu kit 

B a risa n de n ga n  p un ca k to njola n-to njola nn ya b erad a p ad a   Gu nu n g  

Ta ng g am u s, Gu n un g P a sa wara n, d an Gu nu n g Raja ba sa . Gun u ng  Ra ja ba sa  

b e rlo ka si  di K ali a nd a   d en g an  ke ting g ia n kir a -ki r a 1 .50 0 m. P u nca k-p un ca k 

la in nya a d ala h B uki t Pu g un g , B uki t P e sa g i , S e kin ca u  ya n g terd a pa t d ib agia n 

u ta ra . Da era h te rse b ut umu mn ya  di tu tup i o le h veg e ta si  h u ta n p rime r  a ta u 

se kun d er . 

Kawasan bagian barat Propinsi Lampung merupakan daerah pegunungan 

sebagai  rangkaian    dari  Bukit    Barisan.    Tercatat  tiga  buah  gunung  

yang tingginya  lebih  dari  2000  m  dari  permukaan  laut,  yaitu  Gunung  

Pesagi  di Kabupaten Lampung Barat  dengan ketinggian 2.239 m, Gunung 

Tanggamus dengan tinggi 2.102 m terletak di Kabupaten Tanggamus dan 

Gunung Tangkit Tebak dengan tinggi 2.115 m terletak di Kabupaten Lampung 

Utara. 

b )    Da era h to po g rafi s be romb a k sa mpa i  berge lo mb an g  : 

Ci ri -ci ri kh usu s d a era h ini  a d ala h te rda p atn ya  b uki t-b u kit semp it, kemi rin g an n ya  

a n tara 8- 1 5 % da n ke tin g gia n a n tara 30 0-5 0 0 m dar i p ermu ka a n la ut.  Da e ra h ini   

me mb a ta si  d aerah pe g un u ng a n de n ga n  d a ta ran all u via l . V eg e ta si ya ng  

te rda p at d i d ae ra h ini a da lah ta n ama n- ta na man  p e rke b un a n sep e rti : ko pi , 

ce n gke h, l ad a  d a n ta na ma n  p er ta n ian  p e lad a ng a n  se p er ti  :  pa di ,  j ag u ng ,  

d a n  sayu r -sa yura n.  Da e rah   te r se b ut  me lipu ti da e ra h-d a era h  se pe r ti : K ed a ton  

di wi l a ya h K o ta  B a nd a r L a mp un g , Ge d o ng Ta taa n  di Ka bu p ate n L a mp u ng  

S e lata n, Su koh a r jo da n P ula u P a ng g un g d i K ab u pa te n Ta n gg a mu s se rta  

K a lir ejo d a n B an g un re jo   di  wi la yah K ab u pa ten  L a mpu n g Te ng a h. 
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c)    Da era h  d a tara n a ll uvial  : 

Da era h  in i sa ng a t l u as  me l ipu ti L a mp u ng  Te n ga h  sa mp ai  me n de kati  pa n tai  

se b ela h timu r  ya n g  me rup a ka n   b ag ia n  hili r  (d own stre a m )    dar i  su ng a i-

su n ga i  ya ng  be sar  sep er ti  Wa y S eka mp u ng , Wa y Tula n g B awa ng , da n Wa y  

Me su j i . K e tin g gia n di d a era h in i be rki sa r a nta ra 2 5 -7 5 m, d e ng a n kemi ring a n 

0 -3 %. P a da ba g ia n p a nta i se be la h b ara t d ata ran all u vial  me nye mp i t d a n 

me ma n ja n g men u ru t ara h  B u ki t B ari san . 

d )    Da era h d a ta ra n ra wa  pa san g  su rut : 

Di  se p an jan g p a ntai timu r a d ala h meru pa ka n da e ra h ra wa  pa san g  su ru t 

D e ng a n ke tin g gia n 0 ,5-1  m, p en g en d ap a n a i r men u ru t na iknya  pa san g  a i r  la u t. 

e )   Da e ra h  River  B asin : 

 Da era h L a mp u ng  terd ap a t 5  (l ima ) Rive r  Ba sin yan g  uta ma  : 

-  Rive r  Ba sin Tula n g B a wa ng  
P ad a a re al Rive r B asin i n i terda p at Su n ga i Tulan g B a wa n g d an an a k-

a n ak su n ga inya  me mb e ntu k p o la alir a n sun g ai d en d ri ti c ya ng um u mn ya  

meru p aka n cir i sun g ai - sun g ai di L amp un g . L ua s River Ba sin i ni a da lah  

1 0 .1 5 0 km2 , pa n ja n g se lu ru hn ya 7 53 ,5 k m d a n cab a ng -cab a ng  su n ga i 9  

b u ah , se hin g ga d e nsi ty p o l a  a l i r a n  a d a l a h  0 , 0 7  d an fr e kue n si  

p o la  ali r a n 0 ,00 0 9. 

-  Rive r  Ba sin S ep u tih 

L u as River B asin  i n i a d ala h 7 .5 50 km2 , p an ja ng  selu ru h nya  96 5  km d an  

ca ba n g-cab a ng  su ng a i 1 4 b ua h, seh ing g a de n sity p o l a  a l i r a n  

a d a l a h  0,1 3 d a n fr eku en si p ola  a li r a n 0 ,00 1 9. 

-  Rive r  Ba sin S eka mp u ng  

L u as River B asin  i n i a d ala h  5 .67 5  km2, p an jan g se luru h nya 6 2 3 km d a n  

ca ba n g-cab a ng  su ng a i 1 2 b ua h, seh ing g a de n sity p o l a  a l i r a n  

a d a l a h  0 , 1 1  da n  fr e kue n si  p ola  alir an  0 ,0 0 21 . 

-  Rive r  Ba sin S e man g ka 

L u as River B asin i ni a d ala h 1 .52 5 km2, p an ja ng se luru h nya 1 8 9 km d an  

ca ba n g-cab a ng  sun g ai 8 b u ah , se hin g ga de n si ty p o l a  a l i r a n  a d a l a h  

0 , 1 2  d a n fr eku e nsi  p ola a li ra n  0,0 05 2 . 
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-  Rive r  Ba sin Way Je p ara 

L u as River B asin i ni a d ala h  8 00 km2 , p a nja n g selu ruh n ya 1 08 ,5 km d an  

ca ba n g-cab a ng  sun g ai 3 b u ah , se hin g ga de n si ty p o l a  a l i r a n  a d a l a h  

0 , 1 4  d a n fr eku e nsi  p ola a li ra n  0,0 03 8 . 

1.4.3 Geologi 

Pu n gg u ng se b ela h  b ara t L a mp un g  a da la h  ba gia n  d ari  B u ki t Bar i sa n ya n g 

me rup a kan  an ti kli n al d en g an sin klin a l ya ng terd a pa t di  seb elah timurn ya. P un g gu n g 

pe g un u ng a n d a ri  zama n kap u r ( cre ta ce u s)  i ni  me n ga la mi de forma si pa d a zama n  

ter ti er ter ja din ya g eja la-g e jala p a tah a n (pa ta ha n n aik)  se h ing g a  terja di  fen o me n a   

ge olog i  se pe r ti  p ata h an    S e ma n g ka  ya ng  p a nja n g men yu su ri   Wa y   S ema ng ka   

da n  Te lu k  S e ma n g ka ,   gu n un g -gu n un g  a pi  yan g  b erb e ntu k  o va l  (Ta n gg a mu s,  

Rin d in g an ,  Reb a ng   d a n  l ain- lain  d i se ki tarn ya ).  De pre si  tekto nik  sep e rti   

lemb ah - le mba h S u oh , Ge do n g S uria n d an  Wa y Lima yan g  d i tutu pi oleh   se dime n-

sed ime n  vulka nis da r i ce la h fi su ve s e rru p tio n . P a da  b ag ia n  uta ra    l a pi sa n 

sed ime n  in i  men g ala mi pe li p ata n  d i zama n P eistosin   Tua  ya n g me n gh a si l ka n 

lap isan /me mb a wa  min ya k bu mi d i  da la m e mp at ser i  La p isa n  P a le mba n g. 

La pisa n  se dimen  di seb e lah timu r i ni u mu mny a  ter tu tu p p ula  ole h e nd a pa n tu ffa 

ma sa m se b ag ian  ha sil d a ri d eb u  g u nu n g a pi d i B u ki t Ba ri sa n  (Za ma n P lei stosin)  

yan g me mb en tu k d ataran  pe n epla in di b a gia n Timu r  L a mp u ng . La p isa n P a le mba n g  

yan g te rda p at di d ae ra h L amp u n g a d ala h di  Men g ga la ,  K ota b u mi  d a n  S uka da n a   

yan g  d ita n dai  d e ng a n  sin g ka p an   e n da p an  tu ffa ma sa m. La p isa n P a le mba n g  

ad a lah  pe n ga n tar  d ari  en d ap a n minya k b u mi . 

Ba sal t Su kad a na  ya n g me ru pa kan  "P late a u" di ir i ngi de n ga n  in tru si d asi t ya n g  

terja di pa d a zama n Ho losin . Sing kap a n "Pla tea u " i ni tid a k mera ta, se b ag ian  
ditu tup i ole h e nd a pa n a ll u via l se pe r ti p a si r vu l kan is, yan g be rasal d a ri d eb u -d e bu  

gu n un g be rap i . Da ta ten ta ng en d ap a n mine ral di d a era h  L amp un g   b elu m  b an yak   

dite mu kan   se hin g ga  p o ten si  dar i  e n da p an   b a ha n   ta mb an g   i ni ti d ak/be lu m 

ba n ya k di ke ta h ui .  

Da r i li te ra tu r d a n P eta Ge o lo g i Da era h L amp un g  d a pa t dii n ven tar i sir a d an ya b ah a n-

ba h an  tamb an g  (e n da p an  min eral ) dia nta ran ya: 

-    Mi n ya k B u mi :  

Min yak b u mi ya n g terd ap a t d ala m lap isan P a lemba n g-b e d be ra ku mu la si  

seb a ga i  l a nju tan da ri  e n da p an minya k b umi  di  d a era h P a le mba n g, ya kni  
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seb e lu m timu r l a ut Pro pin si L amp u n g , Me suj i , Me ng g ala , K ota b umi d a n 

Su kad a na . Su d ah pe rna h dil a ku kan  pe n yel idika n oleh Pe r tamina  n amun  b elu m 

jela s p o te n si d an  sumbe r - su mbe rnya .   K e mun g kin a n j u g a  terda p at  di  d aera h 

lep a s p an ta i timur  La mpu n g. 

-     U r a n  i u  m : 

En d ap a n Ura n ium ke mu n g kina n di j ump ai teru tam a d i d a la m mas sa b atu a n  

Gra ni t yan g  ter sin gka p  b e sa r se kali di B uki t A rah a n seb alah Ba rat Daya  Wa y  

Se man g ka , Ge do n g Su rian , Bu kit Se moa n g d an B u ki t Le ma ta ng  di timur  

Te lu kb e tu n g ju ga Pu lau Ta b ua n . P en g ama ta n -pe n ga ma ta n da n pe n ye lidi ka n  

po te nsi Uran iu m se d an g  di l aku ka n  oleh Di re kto rat Ge olo g i B an d un g d a n   

Ba d an  Ten a ga  Ato m (BA TA N)  Ja kar ta . 

-    Bat u b ar a M u d a (  B ro wn  Co al) : 

En d ap a n B atu b ara   mu da  terd ap a t d i  la p i sa n  se dime n   da n  fo rma si  e nd e si f 

tua , ya kni  d ib a gia n  hu lu Way Tu la ng  Ba wan g  (W ay P ed a da )  

-    Min eral  B e si : 

En d ap a n B esi b e ra kumu lasi p a da min era l-mine ra l yan g men g an d un g  b e si  
terja di seb a gai akiba t pro ses hid rote rma l p a da ba gian kota k d ari pa d a plate a u 

ba sal t Su kad a na  d i d e ka t S u ka d an a  se be la h Timur  da n d e kat La b uh a n 

Ma r ing g ai . 

-    Em a s d an  Pe r ak : 

En d ap a n  e ma s  d an  pe ra k  terd a pa t  p a da   sin g ka p an   ma ssa   g ra ni t  di seb e lah   

ba ra td a ya  Wa y  S ema ng ka, di h ulu Wa y Rilau da n Pe me r iha n ya n g men g al ir ke  

pa n tai  b ara t (S amu dra  In d on e sia ) . 

-    M a r m e r  : 

Ba tu p u ala m a ta u Ma rme r terd a pa t d i hu lu Wa y Rila u di se be lah bara t Way   

Se man g ka ,  B u ki t  Ara ha n  da n  Wa y P er ih an . 

-    Su m b er P a n a s B u mi :  

Su mbe r  p an a s b umi  meru pa kan  a kti vi ta s vu lkan isme ya ng mu n cu l ke 

pe rmu ka an  bu mi d an dise r ta i air  pa n as yan g  men g an d un g  gas b elera ng  (H2 S)  

da n C O2.   Su mb e r p an a s b u m i  i n i  te rd a pa t di Nata r , Way Ng a rip , di  de kat 

Ko ta  A g un g d a n Way Mu l i (K ali a nd a )  te mp e ra tu rn ya b e rki sar an ta ra  40- 50 °C.   

Ba h ka n  di  L emba h  Su oh  d a n  Wa y M u l i  (K a li a nd a )  men cap a i  9 5 °C. 
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Pa n as bu mi  terd a pa t  di L e mb a h  Su o h  su d ah  di seli d i ki  ole h  Di re kto rat  

Ge o logi   d e ng a n kon su lta n d ari New Ze ala n d. P o te nsi su mb e r p a na s b u mi i ni  

cuku p b es a r d a n me mp un yai  h ara pa n  u n tuk d iu sah a ka n . 

Potensi panas bumi yang terdapat di Kecamatan Suoh, Lampung Barat, dan 

Gunung Rajabasa, Kalianda, Lampung Selatan mulai dikembangkan 2008 

mendatang. Saat ini, Pemprov Lampung sedang menunggu peraturan 

pemerintah (PP) tentang wilayah kerja pengusahaan (WKP) panas bumi 
tersebut.  Di Suoh terdapat dua potensi panas bumi, yakni di Gunung Sekincau 

dengan sumberdaya hipotesis 100 megawatt (m w) dan cadangan te rduga 

sebanyak 130 mw. Di Bumi Hantatai dengan sumberdaya hipotesi s sebesar 

163 mw dan cadangan terduga 300 mw. Sementara di Gunung Rajabasa,  

sumberdaya hipotesi s dan cadangan te rduga hanya mencapai 40 mw. 

Pengembangan potensi panas bumi ini sebagai langkah lanjut dari yang 

dikembangkan oleh PT Pertamina di Waypanas, Ulubelu, dan Wonosobo,  

Tanggamus dengan sumber daya 330 mw. Saat  ini, WKP yang telah 

dikembangkan Pertamina baru di Waypanas. Pengembangan ke depan akan 
dilakukan secara bertahap 110 mw akan dilakukan pada tahun 2008 dan 2012.  

Selanjutnya 55 mw pada tahun 2016. Saat ini Lampung masih memiliki 13 

lokasi panas bumi yang tersebar di tiga kabupaten, antara lain di Lampung 

Utara, Lambar, dan Lamsel. Total panas bumi di tiga kabupaten itu sebanyak 

2.982 mw dengan temperatur permukaan 37-110 derajat celcius.  

1.4.4 Klimatologi 

Ar u s A n g i n  

Wi la ya h Provin si La mpu n g terle ta k d i b a wa h  ka tu l i stiwa 5 o Lin ta ng S e lata n, 

seh ing g a me rup a ka n  wi la y ah  ya n g b eri klim h u mid  tr o pis d e ng a n a ng in l a ut 

lemb ah  ya n g be r ti up da ri S a mu dra In d on e sia de n ga n d u a  mu sim an gin setia p 

tah u nn ya. D ua  mu sim di mak su d a da la h : 

• No p e mb er s/d  Ma re t an g in ber ti up da ri a rah b ara t d an bara t la ut d en g an  

kece pa tan  rata- rata  7 ,8 7 km/ja m 

• Juli s/d A g ustus an gin b er ti up da ri arah timu r d an te n gg ara. Ke cep a tan  
an g in  r ata -ra ta   5 ,83  k m/jam 

T e m p er at u r 

Pa d a d ae ra h d ara tan de n ga n ke ting gian 30 -60 m te mp e ra tu r u dara ra ta- ra ta b erki sa r  

an tara   26 -28 o C.  Te mp e ratu r  ma k simu m  ya n g  sa n ga t  j a ran g  diala mi  ad a lah   
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33 ,4 oC  d a n  ju ga  tempe ra tu r  min imu m 2 1,7 o C. 

K el em b ab a n U d ar a 

Da r i sta siu n-sta siu n p en g ama t, r ata- ra ta ke lemba b an ud a ra seki tar 75 -9 5 %, d a n 

tern ya ta  ke lemb ab a n u da ra a kan  lebih  ti n ggi pa d a te mp a t- te mp a t ya ng  lebih ti n gg i . 

1.4.5 Ke pendudukan 

Pe n du d uk Pro pin si L amp un g  p a da wa ktu Se n su s P en d ud u k ta hu n 1 9 61 , 1 9 71 , 

19 8 0,1 9 90 d a n 2 00 0 masin g-masin g seb e sa r 1 .66 7 .51 1 , 2 .7 7 5.6 9 5, 4.6 2 4.7 85 , 

6.0 1 5.8 03 d an 6.6 59 .8 69  ora n g.  Pe r tumbu h an  pe n du d uk p ad a p er io d e 1 97 1 - 1 9 80  

ad a lah se b esa r 5 ,77 persen  p e r ta hu n  d a n men g ala mi  pe n uru n an  pa d a p erio de  
19 8 0 - 19 9 0 men jad i se b esa r 2 ,67 pe rsen pe r ta h un . S e da n gka n p erio de 19 9 0 -  

20 0 0 seb e sar  1,0 1  p erse n. Ap a bila di li ha t l aju p er tu mb u ha n   p en d ud u k  P ro pinsi  

La mpu n g meru pa kan  yan g te r ti n g gi d ib a ndin gka n d en g an pro p insi lain nya ba ik p a da  

pe riod e 1 97 1 -19 8 0 ma u pu n  p erio de 1 9 80 -1 99 0 .  S ep e r ti di ke ta h ui se cara  

kese lu ruh a n p e rtu mb u ha n p e nd u du k di Ind o ne sia p ad a p erio d e 1 99 0-2 0 00  ad a lah  

seb e sa r  1 ,4 9 p erse n p er  ta hu n . 

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk  2000- 2005,  jum lah penduduk Lampung 

tahun  2005 tercatat sebesar  6.983.699  orang.  Dari total penduduk sebanyak 

6.983.699 orang, 51,49  persen  atau  sebanyak 3.596.432 orang  laki- laki 

sedangkan selebihnya yaitu 3.387.267 orang perempuan. Berarti rasio jenis kelamin 

atau sex ratio penduduk Lampung adalah sebesar 106,18.   Dengan  luas  wilayah  

3.528.835  ha  berarti  kepadatan  penduduknya mencapai  197,90  jiwa   per  km 2.   
Jumlah p e nd u du k pe r ka bu p ate n /ko ta d i P ropinsi  La mp u n g tah u n  20 0 5 be rtu rut-

turu t  a dala h  Ka b up a ten  L a mp u ng  B a ra t 393.520 jiwa,  K a bu p ate n  Tan g ga mu s  

801.959 jiwa,  Ka b up a te n  L a mp u ng Se la ta n  1.207.091 ji w a ,  Ka b up a te n  L a mp u ng   

Timur 895.515 jiwa,  Ka b up a te n  L amp un g   Ten g ah  1.091.576 jiwa, Kabup a ten  

La mpu n g Uta ra 561.138 jiwa, K ab u pa ten  Wa y K an a n 360.404 jiwa, Ka b up a ten  

Tu la ng b awa ng  743.945 jiwa, da n K ota  Ba n da r L a mp u ng  803.466 jiwa , d a n K ota  

Me tro 125.085 jiwa . 

Akseptor KB baru yang  dicapai pada tahun 2005 (194.222 orang) telah melebihi 

target (170.000  orang) yang  ditetapkan BKKBN yaitu sekitar 14,25 persen. Jenis 

kontrasepsi yang paling dim inati oleh akseptor baru masih  sama dengan yang  

paling  dim inati pada tahun  sebelumnya yaitu sunti kan,  sebesar 92.341 orang 

(47,54 persen) kemudian disusul jenis pil, sebanyak 71.271 orang (36,70 persen).   

Jumlah pencari kerja yang te rdaftar  di Propinsi Lampung  untuk tahun 2005 
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adalah sebanyak 59.719. Dimana sebagian besar pencari kerja berasal dari Kota 

Bandar Lampung dengan jum lah pencari kerja 26.290 orang atau sebesar 

44,02%. Dari jumlah total di Propinsi Lampung, sebagian besar pencari kerja 

memiliki tingkat pendidikan SLTA, yaitu sebanyak   38.590 atau sebesar 64,62 %.  

Sedangkan  pencari kerja dengan tingkat pendidi kan sarjana S1 sebanyak 12.558 

orang atau sebesar 21,03 % dari total keseluruhan pencari kerja. Namun, jumlah 

lowongan  kerja yang tersedia di Propinsi Lampung tahun 2005 hanya sebesar 

3.349 saja. Hal ini berarti lowongan pekerjaan yang ada saat ini masih kurang. 

Penetapan  Upah  M inimum  Propinsi  (UMP)  Propinsi  Lampung  pada tahun 

2006 sebesar Rp.  505.000,00 per bulan. Sedangkan besarnya Kebutuhan Hidup  

Minimum  (KHM)  pekerja  yang  tercatat  pada  Dinas  Tenaga  Kerja Propinsi  

Lampung  Tahun   2006  rata-rata  sebesar  Rp.  589.540,00.  Dengan demikian 

UMP Propinsi Lampung masih berada dibawah angka KMH pekerja. 

Selama  tahun  2005,  jumlah  orang  asing  yang   berada  di  Propinsi Lampung 

meningkat dari 185 orang pada tahun sebelumnya, menjadi 207 orang. Sebagian 

besar dari orang asing te rsebut berkebangsaan Cina (31,88%) dii kuti oleh orang 
asing berkebangsaan India (14%). 

1.4.6 Kesehatan Masyarakat 

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya bertujuan agar setiap penduduk 

mampu hidup sehat,  sehingga akan te rwujud suatu masyarakat Indonesia dengan 

derajat kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah 

berupaya menyediakan berbagai fasilitas dan sarana kesehatan.  Selain itu upaya-

upaya penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat  juga te rus 

dilakukan. 

Status gizi berkaitan erat  dengan kesehatan.  Gizi yang bai k menjadi pra kondisi 

yang menentukan status kesehatan. Upaya perbai kan gizi masyarakat dewasa ini 

telah dikoordinasi kan secara  nasional oleh Departemen Kesehatan, antara lain 

dengan dibentuknya tim-tim  UPGK (Usaha Perbai kan Gizi Keluarga) sampai 

dengan tingkat kecamatan yang melibatkan masyarakat,  lembaga masyarakat,  dan 

juga dunia usaha. 

A.  Derajat Kesehatan Masyarakat 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat gambaran kesehatan 

masyarakat adalah angka harapan hidup.  Angka harapan hidup secara konsep 

diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga 
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akhir hayatnya. Angka ini sebenarnya dapat dihitung dengan menggunakan tabel 

kematian (l ife table), namun karena data kematian menurut kelompok umur tidak 

tersedia maka cara ini tidak dapat dilakukan. Sehingga penghitungan angka 

harapan hidup dihitung dengan metode tidak Iangsung (indirect method). 

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa angka harapan hidup penduduk Propinsi Lampung 

pada tahun 2005 sebesar 68,0 tahun. Bila dilihat menurut wilayah, angka harapan 

hidup berki sar antara 65,2 tahun (Kabupaten Lampung Barat) dan 71,9 tahun (Kota  
Metro). Gambaran mengenai angka harapan hidup (eo) di sepuluh kabupaten/kota  

memperlihatkan bahwa secara umum ada 5 (lima) kabupaten yang nilai eo-nya 

berada di bawah angka harapan hidup propinsi, yakni Kabupaten Lampung Barat,  

Tangamus, Lampung Selatan, Lampung Utara dan Tulang Bawang.  

Tabel 1.1.  Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung 
tahun 2005 

Angka Harapan Hidup (tahun) Kab/Kota 2002 2005 
La mpung Bara t 63.8 65.2 
Tanga mus 66.0 67.7 
La mpung Sela tan 65.2 67.4 
La mpung Timur 68.1 69.4 
La mpung Tengah 67.2 68.5 
La mpung Utara 65.4 66.9 
Way Kanan 66.3 68.5 
Tulang Ba wang 64.7 67.3 
Bandar  La mpung 67.8 69.9 
Provinsi La mpung 66,1 68.0 

             Su mber :  BPS Pro vinsi  La mpun g (2006) 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program kesehatan dan gizi, perlu dipilih 

indikator-indi kator kesehatan dan gizi yang sensitif, spesifi k dan datanya mudah 
didapat. Salah satu cara untuk melihat peningkatan derajat kesehatan dan gizi 

masyarakat adalah keluhan masyarakat te rhadap kesehatan. Hal ini disebabkan 

keluhan kesehatan dapat mempengaruhi tirgkat produktivitas penduduk. Bila angka 
keluhan kesehatan meningkat, kegiatan sehari-hari penduduk akan terhambat yang 

berarti tingkat p roduktivitas penduduk akan berkurang. Tren angka keluhan 

kesehatan masyarakat Propinsi Lampung dapat  dilihat pada Tabel 1.2.   Tabel 1.2  

rnemperlihatkan bahwa secara umum angka keluhan masyarakat te rhadap 

kesehatan berfluktuasi dari tahun 2002 hingga 2005. Banyak atau tidaknya jum lah 

penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dapat  memberikan gambaran 

bagaimana tingkat kualitas fi si k dan gizi penduduk. 
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Tabel 1.2.  Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan 2002-2005 

Kabupaten/Kota 2002 2003 2004 2005 
La mpung Barat 17.1 14.5 13.5 22.7 
Tanga mus 33.2 32.3 28.1 30.4 
La mpung Selatan 23.1 18.0 24.8 29.4 
La mpung Timur 27.6 27.2 34.8 30.9 
La mpung Tengah 19.1 21.9 40.0 33.7 
La mpung Utara 21.9 21.8 24.3 26.7 
Way Kanan 22.7 22.1 27.6 15.1 
Tulang Bawang 22.7 16.5 29.9 38.9 
Bandar  La mpung 23.7 22.2 29.7 37.4 
Metro 12.0 10.2 28.0 21.9 
Provins i La mpung 23.6 22.0 29.6 30.9 

Sumber:  BPS Provin si La mpung (2006) 

B.  Fasili tas dan Tenaga Kesehatan 

Tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai merupakan salah satu  

upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penyediaan 

fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan harus di sesuakan dengan kondi si yang 

ada, dilakukan secara merata dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.  

Derajat kesehatan masyarakat yang bai k tidak te rlepas dari sarana yang ada. 

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat tren ketersediaan fasilitas kesehatan dari tahun 2002 

hingga tahun 2005 di Propinsi Lampung. Dengan banyaknya fasilitas kesehatan 

berarti dapat memudahkan penduduk untuk berobat ataupun hanya sekedar ingin 

mengetahui kondi si kesehatannya (check up ). Selain itu dengan banyaknya tenaga 
kesehatan, terutama di wilayah kabupaten/kota, diharapkan akan membantu 

masyarakat untuk lebih mengenal tentang arti hidup sehat. 

Tabel 1.3  Banyaknya Fasilitas dan Tenaga Kesehatan menuru t Jeni snya di 
Propinsi Lampung Tahun 2002 – 2005 

Tenaga/Sarana 
Kesehatan  2002 2003 2004 2005 

Ru mah  Saki t Umum 20 20 20 23 
Pu ske sma s/Pu stu 934 888 920 924 
Po syandu 3.443 6.590 7.161 7.116 
Apo tik 114 124 127 162 
Toko Obat 131 142 116 122 
Dokter (Umu m+Spesiali s) 368 571 405 545 
Bidan 968 968 1.447 2.433 

Sumber:  BPS Provin si La mpung (2006) 

Jumlah tenaga medis di Provinsi Lampung hingga tahun 2005 adalah: dokter ahli 

(spesialis) sebanyak 74 orang, dokter umum 471 orang, dokter gigi 179 orang,  

apoteker sebanyak 76 orang, dan sarjana kesehatan sebanyak 358 orang.  Pada 
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tahun 2005 jumlah sarana kesehatan yang berupa rumah sakit, balai pengobatan,  

klinik, dan laboratorium yang dim iliki oleh pemerintah, swasta maupun militer/Polri di 

Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : 23 rumah sakit umum, 2.243 rumah sakit  

khusus, 3 rumah sakit bersalin, 132 balai pengobatan, 29  laboratorium kesehatan,  

dan 1 klini k spesial.   Banyaknya sarana kesehatan yang te rsebar di sepuluh 

kabupaten/kota  adalah sebagai beri kut: puskesmas 217,  puskesmas rawat inap 36,  

puskesmas pembantu 707, puskesmas keliling 239, dan posyandu 7.116.  

Indikator lain yang dapat menggambarkan pemanfaatan tenaga kesehatan adalah 

tenaga penolong persalinan. Pada Tabel 1.4 te rlihat bahwa  dalam tiga tahun 

terakhir penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di Propinsi Lampung 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 penolong persalinan oleh tenaga 

kesehatan sudah mencapai 72,6 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang 

baru mencapai 70,8 persen. 

Tabel 1.4  Persentase Kelahiran Bayi menurut Penolong Persalinan di Propinsi  
Lampung Tahun 2003 – 2005 

Penolong Persalinan  2003 2004 2005 
Dokter 3.5 6.2 6.3 
Bidan 59.9 63.1 65.4 
Tenaga Ke sehatan Lain 1.7 1.5 0.9 
Total 65.1 70.8 72.6 

Sumber:  BPS Provin si La mpung (2006) 

Data komposi si penolong persalinan merupakan salah satu indi kator kesehatan,  

terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta  

pelayanan kesehatan secara umum. Jenis penolong persalinan ini punya pengaruh 

besar terhadap keselamatan jiwa bayi yang dibantu dalam proses persalinannya,  
maupun keselamatan jiwa ibunya. Dalam hal ini persalinan yang ditolong oleh 
tenaga medis dianggap lebih bai k daripada persalinan yang ditolong oleh dukun,  

fam ili atau lainnya. 

Tabel 1.5. Persentase Persalinan menurut Penolong Persalinan dan Daerah 
Tempat Tinggal di Propinsi Lampung Tahun 2005 

Penolong Persalinan  Perkotaan Pedesaan Kota+Desa 
Tenaga Kesehatan : 91.9 66.2 72.6 

Dokter 12.3 4.3 6.3 
Bidan 79.5 60.8 65.4 
Tenaga Kesehatan  Lain 0.0 1.1 0.9 

Bukan Tena ga Kesehata n: 8.1 33.8 37.4 
Dukun Tradisional 8.0 31.9 25.9 
Famili 0.2 1.7 1.3 
Lainnya  0.0 0.3 0.2 

Sumber:  BPS Provin si La mpung (2006) 
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C.  Status Kesehatan Bayi 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas fi si k penduduk akan berhasil 

jika dilakukan sejak dini. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan 

meningkatkan sta tus kesehatan balita, karena balita adalah generasi penerus 

pembangunan bangsa. Semakin banyak balita yang memiliki status gizi yang bai k 

menunjukkan pengetahuan orang tua terhadap gizi balita cukup bai k dan ta raf  

kehidupan penduduk makin meningkat. 

Meningkatnya status gizi balita tidak te rlepas dari semakin Iengkapnya pemberian  

imunisasi, ASI dan makanan tambahan bayi. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada 

bayi usia 0 -1  tahun mempunyai arti yang sangat  penting, terutama menyangkut  

pemenuhan kebutuhan gizi dan zat-zat pembentuk kekebalan tubuh te rhadap 

berbagai penyakit. Pemberian ASI secara ekskl usif di usia 0-6 bulan dipandang 

sangat st rategi s, karena pada usia tersebut kondi si bayi masih sangat labil dan 

rentan terhadap berbagai penyakit. 

Tabel 1.6 memperlihatkan persentase bayi usia 0-6 bulan yang menerima ASI 

eksklusif menurut kabupaten/kota. Dari tabel tersebut te rlihat bahwa 73,0  persen 
bayi di Provinsi Lampung mendapat ASI secara eksklusif hingga usia 6 bulan.  

Dilihat menurut wilayah, Kabupaten Tulang Bawang  mempunyai persentase bayi 

usia 0-6 bulan yang menerima ASI eksklusif te rtinggi (93,8 persen) dibanding 

kabupaten/kota  lain di Provinsi Lampung, sementara Kabupaten Lampung Timur 

mernpunyai persentase te rendah (57,8 persen). 

Tabel 1.6   Persentase Bayi 0-6 Bulan yang Menerima ASI Eksklusif di Provinsi 
Lampung Tahun 2005 

Kabupaten/Kota Persentase 

Lampung Barat 66.7 
Tangamus 73.1 
Lampung Selatan 74.1 
Lampung Timur 57.8 
Lampung Tengah 73.7 
Lampung Utara 80.0 
Way Kanan 69.6 
Tulang Bawang 93.8 
Bandar Lampung 75.0 
Metro 77.4 
Provinsi Lam pung 72.0 

Sumber:  BPS Provin si La mpung (2006) 
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D.  Penyakit 

Gambaran kesehatan masyarakat di suatu wilayah erat kaitannya dengan 

lingkungan tempat mereka tinggal yang dipengaruhi berbagai faktor, seperti tingkat  

kesejahteraan, sanitasi lingkungan, pencemaran, penyebaran penyakit, dan lain-

lain.  Tingkat kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung selama tahun 2005 dapat 

terlihat pada Tabel 1.7.   

Tabel 1.7   Banyaknya Penderita Baru Rawat Jalan di Puskesmas dan Rumah 
Sakit menurut Jeni s Penyakit di Propinsi Lampung Tahun 2005 

 
JENI S PENYAKI T PU SK ESMAS RUMAH SAKI T TOTA L 

 1. Defteria /  Defteria 26 3 29 
  2. Batuk Rejan / Whooping cough 150 74 224 
  3. Tetanus /  Tetanus 3 11 14 
  4. Poliomylitis Akut / Acute Poliomylitis                     - - -  
  5. Campak / Measies 2.249 26 2.275 
  6. Kolera / Cholera                     - - -  
  7. Disentri (Diare Berdarah) /  Dysentri 14.301 82 14.383 
  8. Diare / Diarhea 91.426 1.567 92.993 
  9  TBC Paru BTA / BT A Pleurisy Tuberculosis 4.048 372 4.420 
10. TBC Miningitis / Miningitis Tuboercol usis                     - - -  
11. TBC Extra Pulman er / Extra Pul maner TBC                     - - -  
12. TBC Paru Klinis / Clinical Pleurisy 17.860 892 18.752 
13. Kust a PB /  PB Leprosy 417 3 420 
14. Kuat a MB / MB Lepr osy 238 27 265 
15. Sipilisis / Shipilis 123 - 123 
16. Infeksi Gonoko k /  Infection G onokok 302 2 304 
17. Frambosia / Frambosia 9 - 9 
18. Pneumonia / Pneumoni a 7.473 129 7.602 
19. Demam T ifoid (Typus Perut Klinis) /   Tifoid fev er - 761 761 
20. Hepapitis Klinis / Clinical  Hepapitis 889 34 923 
21. Rabies / Rabies                     - - -  
22. Demam B erdar ah Dengue (DBD) 509 6 515 
23. Malaria Klinis /  Clinical Malaria 33.142 240 33.382 
24. Malaria Falsifarum /  F alcifarum Malaria 1.135 64 1.199 
25. Malaria V ivax /  Vivax M alaria 1.149 8 1.157 
26. Malaria Mix / Mix Malaria 74 - 74 
27. Tetanus Neon atorium / Neonatorium T etanus - 1 1 
28. Filariasis /  Filariasis 12 - 12 

29. Typhoid / Typu s Perut W idal 17.860 15 17.875 
30. Lain-lain / Others                    - - -  

JUMLAH 193.395 4.317 197.712 
Sumber:  BPS Provin si La mpung (2006) 
 
Penyakit yang banyak menyerang adalah diare (47%) dan malaria klinis (16,9%).   

Penyakit diare sangat erat  kaitannya dengan sanitasi perumahan warga masyarakat  

yang memang saat ini masih banyak yang belum memenuhi standar kesehatan.   

Rumah-rumah tak layak huni yang banyak terdapat di berbagai tempat di Provinsi 
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Lampung tidak mempunyai sarana MCK, sumber air bersih  dan tempat 

pembuangan sampah. Kebiasaan di desa untuk membuang air besar di mana-mana 

dilakukan pula di sini. Demikian pula dalam kebiasaan membuang sampah, 

sementara pelayanan sanitasi di kota terbatas,  sehingga menyebabkan penyebaran 

penyakit lebih cepat dan meluas. 

Penyakit malaria klinis yang banyak menyerang masyarakat disebabkan sebagian 

besar wilayah pesisi r dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung, terutama di 
wilayah Lampung Selatan, merupakan daerah endemi malaria. Penyakit malaria 

banyak menyerang masyarakat yang tinggal di wilayah pesi si r dan pulau-pulau kecil 

tersebut.   Penyakit lainnya yang banyak menyerang adalah TBC paru klinis (9,5%),   

typus (9%), dan di sentri (7,3% ).  Ketiga jenis penyakit ini pun erat kaitannya dengan 

kondisi sanitasi rumah warga dan kebersihan lingkungan. 

1.4.7  Kemiskinan  dan Masalah Sosial 

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Propinsi Lampung tidak hanya 

menghasil kan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menyisakan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat  itu sendiri.  

Belum semua masyarakat yang bermukim di Provinsi Lampung meni kmati hasil-

hasil pembangunan secara memuaskan, sehingga mereka belum tergolong hidup 
secara layak atau hidup dalam garis kemiskinan.  Kemiskinan penduduk tersebut  

menunjukkan semakin sulitnya penduduk m iski n untuk memenuhi kebutuhan 

minimum, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidi kan, dan kesehatan. 

Kemiskinan merupakan suatu kondi si ketidakcukupan/kekurangan akan aset-aset  

penting dan peluang-peluang dimana setiap manusia berhak memperolehnya. Jadi, 

jelasnya, seseorang dapat berpi kir tentang kemiskinan dari sudut pandang non-

moneter. Meskipun digunakan secara luas,  kemiskinan secara  moneter bukan satu-

satunya paradigma bagi pengukuran kemiskinan dan dimensi non moneter dan 

kemiskinan sangat penting/berguna dalam menggarap komponen-komponen 

kemiskinan. 

Kemiskinan juga berkaitan dengan ‘outcome” yang kurang/tidak cukup dalam 

hubungannya dengan (i) kesehatan, gizi dan literasi; (ii) kurangnya hubungan sosial; 

(iii) kerawanan; dan (iv) Kepercayaan diri yang rendah dan ketidakberdayaan. 

Badan Pusat Statisti k (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan 

persentase penduduk miskin pada tahun 1984 (pendekatan makro). Pada saat itu,  

penghitungan jumlah dan persentase penduduk m iskin mencakup periode 1976-
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1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Susenas.  Sejak tahun 1981,  

setiap tiga tahun sekali, dengan data modul konsumsi Susenas,  BPS secara rutin 

mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk m iskin.  Sampai dengan 1987,  

informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya di sajikan untuk 

tingkat  nasional. Pada tahun 1990, informasi jumlah dan persentase penduduk 

miskin sudah dapat diakukan pada tingkat propinsi, meskipun untuk beberapa 

propinsi kecil dilakukan penggabungan. Selanjutnya sejak tahun 1993 informasi 

mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat di sajikan untuk 

seluruh propinsi. 

Metode penghitungan penduduk m i skin yang dilakukan BPS sejak pertama kali 

hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan kebutuhan 

dasar (basic needs). Dengan pendekatan ini, kemiskinan di konsepsualisasi kan 

sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, 

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari si si ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Namun 

demikian, suatu hal yang mungkin untuk menggabungkan informasi dari dua jenis 
sumber data (Survei Rumahtangga Modul Konsumsi Susenas secara  detil dan Data  

Sensus), sehingga pemetaan kemiskinan dapat dibangun. 

A.  Gambaran Kemiskinan 2006 

Pemerintah pada bulan Oktober 2005 melalui perpanjangan tangan Badan Pusat  

Stati sti k (BPS) untuk pertama kalinya melaksanakan pendataan kemiskinan yang 

bersifat mikro melalui Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05) dengan tujuan 

khusus memfasilitasi pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) atau juga dikenal sebagai subsidi Langsung Tunai (SLT ).  Pendataan PSE05 

didasarkan atas 14 variabel yang digunakan dalam pendataan rumahtangga miskin.  

Uji stati sti k menyatakan adanya hubungan yang sangat erat antara garis kemiskinan 
dengan 14 variabel yang digunakan dalam pendataan PSE05. Hasilnya diperoleh  

rumah tangga miskin yang dapat dibedakan rnenurut 3 klasifikasi: Hampir Miskin, 

Miskin dan Sangat Miskin.  Tetapi untuk menghindari kerancuan dengan istilah 

stati sti k kemiskinan yang dihasilkan Susenas, maka data hasil PSE05 disebut  

sebagai Rumahtangga Penerima BLT (RT-BLT). 

Pada Tabel 1.8 dapat dilihat jum lah Rumah Tangga Penerima BLT (RTBLT) 

menurut Klasifikasi M i skin 2006. Dari 785.041 rumah tangga penerima BLT, ada 

sebanyak 230.321 rumah tangga masuk klasifi kasi ‘Hampir M iskin”; sedangkan dari 
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554.720 rumah tangga m iskin ada 342.777 rumah tangga masuk klasifi kasi Miskin  

dan si sanya sebanyak 211.943 rumah tangga masuk klasifi kasi Sangat M iskin. 

Tabel 1.8 Jumlah Rumah Tangga Penerima BLT menurut Klasifikasi M iskin  
menurut  Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2006 

Miskin 
Kab/Kota Hampir 

Miskin Miskin Sangat 
Miskin 

Jumlah 

Lampung Barat 15.388 21.118 13.000 49.506 
Tangamus 18.841 37.280 28.592 84.713 
Lampung Selatan 59.617 68.247 44.291 172.155 
Lampung Timur 19.648 54.957 25.028 99.633 
Lampung Tengah 36.499 46.913 30.222 113.634 
Lampung Utara 14.141 31.912 23.681 69.734 
Way Kanan 1.936 21.434 24.540 47.910 
Tulang Bawang 27.669 35.350 18.135 81.154 
Bandar Lampung 32.581 23.018 3.584 59.183 
Metro 4.001 2.548 870 7.419 
Provinsi Lam pung 230.321 342.777 211.943 785.041 

Sumber:  Hasil  PSE05, BPS (2006) 

Untuk mengi si kekosongan data jumlah penduduk m iskin, maka digunakan data  

hasil PSE05. Dimana RTBLT dengan klasifi kasi sangat m iskin  dan m iskin menjadi 

acuan. RTBLT di koreksi berdasarkan trend kemiskinan Susenas berdasarkan 

tingkat  inflasi.  Karena secara metodologis PSE05 tidak one-to--one 

correspondence, maka yang bi sa diperoleh  hanya proxy HC statistics (jumlah dan 

% penduduk m iskin), seperti yang te rlihat pada Tabel 1.9. 

 
Tabel 1.9.  Prediksi Jumlah Penduduk M iskin  Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi 

Lampung Tahun 2006 
 

Rumah Tangga Miskin RT-BLT 
Kab/Kota Miskin Sangat 

Miskin Jumlah 
Penduduk 

Miskin 

Lampung Barat 21.118 13.000 31.118 88.701 
Tangamus 37.280 28.592 65.872 188.689 
Lampung Selatan 68.247 44.291 112.538 368.438 
Lampung Timur 54.957 25.028 79.985 262.784 
Lampung Tengah 46.913 30.222 77.135 223.505 
Lampung Utara 31.912 23.681 55.593 196.148 
Way Kanan 21.434 24.540 45.974 121.093 
Tulang Bawang 35.350 18.135 53.485 140.166 
Bandar Lampung 23.018 3.584 26.602 72.714 
Metro 2.548 870 3.418 11.683 
Provinsi Lam pung 342.777 211.943 554.720 1.673.921 

Sumber:  Hasil PSE05,  BPS (2006) 
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Pada Tabel 1.10 jumlah penduduk m iskin di Propinsi Lampung diperki rakan sebesar 

1.673.921 jiwa atau 22,62 persen dari total penduduk Lampung. Persentase ini lebih 

tinggi 0,40 % dibanding keadaan pada tahun 2004. Walaupun ada kenai kan 

persentase penduduk miskin, namun kenai kan itu tidak terlalu signifi kan. 

 
Tabel 1.10  Persentase Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 

Propinsi Lampung 2006 
 

Kab/Kota Jumlah 
Penduduk  

Jumlah 
Penduduk 

Miskin 

% Penduduk  
Miskin 

Lampung Barat 407.008 88.701 21,79 
Tangamus 864.912 188.689 21,82 
Lampung Selatan 1.263.058 368.438 29,17 
Lampung Timur 955.641 262.784 27,49 
Lampung Tengah 1.171.815 223.505 19,07 
Lampung Utara 585.890 196.148 33,49 
Way Kanan 396.455 121.093 30,54 
Tulang Bawang 817.995 140.166 17,14 
Bandar Lampung 850.069 72.714 8,55 
Metro 88.257 11.683 13,24 
Provinsi Lam pung 7.401.100 1.673.921 22,62 

Sumber:  Hasil PSE05,  BPS (2006) 
 
Bia dilihat menurut wilayah, pada tahun 2006 Kota Bandar Lampung dapat  

dikategori kan memiliki persentase penduduk m iskin yang relatif rendah. Persentase 

penduduk miskin tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Utara, yaitu sebesar 

33,49%, kemudian di Kabupaten Way Kanan (30,54%). Peringkat ketiga yang 

mempunyai persentase penduduk miskin tinggi adalah Kabupaten Lampung 

Selatan, yaitu sebesar 29,17%. 

B.  Gambaran Kemiskinan 2007 

Badan Pusat  Stati sti k Lampung menyebutkan Lampung pada tahun 2007 menjadi 

provinsi te rmiskin kedua di Indonesia bagian barat setelah Nangroe Aceh 

Darussalam. Provinsi Lampung masih menempati peringkat  ke  sembilan dari 10  

provinsi te rmiskin di Sumatera.  BPS Lampung memasti kan jumlah penduduk miskin  

di Lampung per Maret 2007 naik sebesar 22,19 persen dari Juli 2005.  Pada Juli 

2005 tercatat jum lah penduduk m iskin di Lampung sebesar 1,572 juta jiwa, 

sementara pada Maret 2007 tercatat sebesar 1,660 juta jiwa.  Peningkatan jum lah 
penduduk miskin tersebut antara lain dipicu oleh kenai kan harga bahan bakar 

minyak per Oktober 2005. Kenai kan harga BBM memicu kenai kan harga barang 

dan jasa. Di si si lain, pendapatan masyarakat cenderung tetap sehingga warga tidak 

mampu membeli barang kebutuhan sehari-hari dan jatuh m iskin.  Angka kemiskinan 
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tersebut merupakan jumlah yang sangat besar, apalagi 45 persen desa atau 765 

desa di Lampung juga termasuk kategori desa m iskin. 

Penyebab kemiskinan di Provinsi Lampung pada dasarnya merupakan persoalan 

yang kompleks. Mulai dari jumlah penduduk yang sangat padat, kesempatan untuk 

berusaha yang minim, ketenagakerjaan dan pengangguran cukup besar, pendidi kan 

sangat rendah, kesehatan yang belum merata, masih banyaknya desa-desa 

tertinggal, dan lain-lain.  Menurut Gubernur Lampung, Sjachroedin Z.P, akar 
masalah kemi skinan itu adalah perekonomian Lampung yang sangat bergantung 

pada hasil pertanian, keterbatasan lahan yang dim iliki penduduk, dan kondisi 

tenaga kerja yang kurang terampil sehingga hanya mampu menggeluti profesi 

sebagai pembantu rumah tangga.   

Data BPS Lampung triwulan I tahun 2007 menyebutkan jumlah penduduk yang 

bekerja di sektor pertanian mencapai 2,06 juta orang,  atau 170 ribu orang lebih 

banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, angka pengangguran terbuka 

turun, hanya 8 ,29 persen dari 3,45 juta tenaga kerja di Lampung.  Data itu secara  

gamblang menunjukkan makin banyaknya penduduk yang bekerja di sektor 
pertanian berkaitan makin banyaknya investasi di sektor pertanian di Lampung 

belakangan ini.  Pada tri wulan I tahun 2007,  sektor pertanian adalah kontributor 

terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Lampung, yakni 43,2 persen, kemudian sektor 

perdagangan/hotel/restoran (15,87 persen), sektor industri pengolahan (10,3  
persen), dan sektor jasa-jasa (8,8 persen). 

Kondi si penduduk desa m iskin dapat dilihat dari kajian BPN Provinsi Lampung atas 

dua desa yang masuk Program Reforma Agraria, yakni kemiskinan di sebabkan oleh  

kurangnya akses petani terhadap aset, permodalan, dan teknologi.   Dengan kata  

lain, sebagian besar petani memiliki lahan di bawah 0,5 ha, atau statusnya hanya 

sebagai penggarap,  sementara hasil pertanian tidak produktif akibat  kurangnya 

penguasaan teknologi pertanian.  Akses mereka terhadap pemasaran produk 

pertanian  pun sangat te rbatas, sehingga para tengkulak dan pedagang 

pengumpullah yang menikmati keuntungannya. 

C.  Permasalahan Sosial Lainnya 

Keluarga fakir miskin identik dengan masyarakat m i skin. Menurut  Kartodirdjo (1979) 

dalam Poerwanto (2000) sebagian besar masyarakat desa di Indonesia diliputi oleh 

sindrom kemiskinan dan sindrom enersia. Sindrom kemi skinan memiliki dimensi 

yang amat kompleks dan satu dengan lainnya saling berkaitan, m isalnya dalam 

bentuk tingkat produktivitas yang rendah, pengangguran, kurang gizi dan derajat 
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kesehatan yang buruk, tingkat morbiditas dan buta huruf tinggi. Sementara  itu 

sindrom enersia  terwujud pada si kap fatali sme, passivisme, rasa saling 

ketergantungan yang tinggi, kehidupan serba misti k dan sebagainya. Kedua jenis 

sindrom ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain 

ketimpangan pemilikan dan di st ribusi pelapi san sosial yang rancu,  kurangnya 

pemanfaatan sumber daya alam dan sebagainya. 

Dampak dari kemiskinan ini sangat luas dan mengkhawatirkan. Para ahli melihat 
dengan  sudut  pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang keahliannya.  

Krim inolog menyebutkan kemiskinan sebagai salah satu penyebab tingginya tingkat  

krim inalitas. Sosiolog melihat kemiskinan bi sa menjadi penyebab suburnya tingkah 

laku menyimpang dalam masyarakat. Pengamat politik melihat kemiskinan 

berpotensi menyebabkan timbulnya keresahan sosial yang pada akhirnya 

menguncang kestabilan pemerintahaan negara (Gana dan Wardani, 1998). Geograf  

memandang kemi skinan merupakan interaksi manusia dengan alam yang dapat 

berdampak merusak sumber daya alam dan mengganggu proses pembangunan 

berkelanjutan.  

Banyak indi kator yang digunakan untuk menggolongkan seseorang atau keluarga 

termasuk miskin atau tidak miskin,  di antaranya adalah keadaan fasilitas tempat 

tinggal (rumah) atau bangunan fi sik rumah yang ditempati. Keterkaitan ini 

nampaknya te rbukti dari permasalahan lingkungan sosial terbesar kedua yang ada 
di Propinsi Lampung, yaitu masih banyaknya keluarga berumah tak layak huni 

(238.497 keluarga). Masalah ini terutama dihadapi oleh keluarga-keluarga di 

Kabupaten Tulang Bawang (31,72% ), keluarga di Kota Bandar Lampung (15,09%),  

dan keluarga di Kabupaten Lampung Barat (14,21%)  

Di Kota  Bandar Lampung, rumah-rumah tak layak huni dengan mudah didapati di 

sudut-sudut kota yang terletak di pinggiran atau di bantaran sungai, di lokasi-lokasi  

yang padat penduduk dan di sepanjang rel kereta api ke arah Pelabuhan Panjang.  

Demikian juga dengan rumah-rumah tancap yang banyak terdapat di tepi pantai di 

kawasan Gudang Lelang, Kelurahan Sukaraja, Kunyit, Karang Maritim , dan 

Srengsem (Gambar 1.2). Rumah-rumah tak layak huni membentuk lingkungan 

binaan sebagai lingkungan pemukiman kumuh yang mengurangi nilai keindahan 

dan kebersihan kota. Banyaknya keluarga yang tinggal di rumah-rumah tak layak 
huni di Kota Bandar Lampung diduga merupakan para pendatang dari desa yang 

berurbani sasi ke Kota Bandar Lampung.  
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Gambar 1.2  Pemukiman Kumuh di Sekitar Pesisir Kota Bandar Lampung 
(Januari 2007) 

Salah satu masalah yang berat adalah sanitasi. Rumah-rumah tak layak huni 

tentunya tidak manusiawi. Rumah tersebut  tidak mempunyai sarana MCK, sumber 

air bersih dan tempat pembuangan sampah. Kebiasaan di desa untuk membuang 

air besar di mana-mana dilakukan pula di sini. Demikian pula dalam kebiasaan 
membuang sampah, sementara  pelayanan sanitasi di kota  terbatas,  sehingga 

terjadi kerusakan lingkungan biofi si k dapat menyebabkan banjir dan masalah-
masalah lainnya. 

Anak te rlantar merupakan masalah lingkungan sosial terbanyak ketiga di Provinsi 

Lampung. Masalah ini merupakan masalah lingkungan sosial utama yang dihadapi 

oleh Kabupaten Tulang Bawang (39,86%) dan Kabupaten Lampung Barat (36,86%).  

Banyaknya anak terlantar di kedua wilayah ini erat kaitannya dengan masalah 

lingkungan sosial utama yang dihadapi oleh kedua wilayah ini, yaitu keluarga fakir 

miskin. 
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Banyaknya kasus anak te rlantar tentu sangat  memprihatinkan, karena seharusnya 

kehidupan pada masa anak-anak adalah penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan 

dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Namun kenyataannya tidak semua anak 

dapat merasakan kehidupan pada masa kanak-kanak dengan menyenangkan,  

namun sebaliknya malah ditelantarkan. Tentunya hal ini dapat dijadikan indikasi  

potret buram masa depan anak-anak di daerah ini. 

Masalah lingkungan sosial lainnya di Provinsi Lampung adalah keluarga 
bermasalah sosial (21% ), anak nakal (0,9%), pengemis (0,05%), gelandangan 

(0,13% ), korban penyalahgunaan narkoti ka (0,13%), tuna susila (0,10%), anak,  

wanita, dan lansia korban kekerasan (0,14% ), anak balita terlantar (6,37%), wanita 

rawan sosial ekonomi (4,95%), , korban bencana alam (1,44%), dan masyarakat  

yang tinggal di daerah rawan bencana (4,09%).  

Permasalahan-permasalahan lingkungan sosial tersebut nampaknya cenderung 
mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini 

tentunya perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh oleh pemerintah. 

Oleh karena itu, dalam pembangunan yang berkelanjutan, titik berat aktivitas 
pembangunan tidak hanya te rfokus pada lingkungan alam saja, tetapi juga 

menempatkan lingkungan sosial sebagai prioritas utama dalam pembangunan 

tersebut. Dengan demi kian, dalam pelaksananaan pembangunan berkelanjutan 

diperlukan model-model pengelolaan lingkungan yang dapat memadukan antara  

kedua kepentingan tersebut,  sehingga manusia tidak hanya dijadikan obyek 

pembangunan, tetapi juga sebagai subyek pembangunan yang aktif. 
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Tabel 1.11  Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung Tahun 2005 *) 

No. Masalah Sosial LB Tgm LS LTm LTg LU WK TB BL Mt LPG 
1 Anak Terlantar 84.322 12.994 9.654 2.539 6.661 3.173 15.808 91.192 2.229 197 228.769 
2 Anak Nakal  100 3.274 567 448 375 346 54 180 3.017 41 8.402 
3 Tuna Susil a 315 32 156 149 156 7 - 48 104 1 968 
4 Peng emis 155 19 27 35 135 2 - 55 67 4 499 
5 Gelandangan 121 12 25 58 120 167 108 80 459 42 1.192 
6 Korban  Penyalahg unaan narkotika - 57 23 591 - 53 - 42 393 42 1.201 

7 
Anak,  Wani ta dan Lansia korban 
kekerasan 75 97 24 332 37 327 11 377 58 18 1.356 

8 Anak Bali ta Terlantar 40.404 119 355 1.135 85 31 3.303 13.865 181 143 59.621 
9 Anak  Jalanan  1.162 129 783 - 931 1.008 - 548 844 131 5.536 

10 Lanjut Usia Terlantar 18.760 8.724 12.055 2.404 5.849 35.161 5.625 5.824 707 233 95.342 
11 Wani ta Rawan Sosial  Ekonomi  6.622 8.017 9.769 2.229 4.378 147 3.672 7.640 3.555 310 46.339 
12 Keluarga Berumah Tak La yak Huni 33.880 14.013 21.698 7.642 7.160 30.081 11.502 75.648 35.984 889 238.497 
13 Keluarga Bermasalah Sosial 4.648 12 118 455 93 172 387 190.331 331 37 196.584 
14 Korban Bencana Alam dan Sosial  8.157 - 591 781 161 419 1.857 1.298 228 - 13.492 

15 Masy. yg  Tinggal  di Daerah Rawan  
Bencana 6.812 372 2.115 1.382 575 14.714 1.909 6.649 3.628 89 38.245 

Sumber:  BPS  La mpung (2006) 
Keterangan: 
 *)  Tidak tersedia  data  2006/2007 

LB :  Kab. La mpung  Barat WK :  Kab. Way Kanan   
Tgm :  Kab. Tangga mus  TB :  Kab. Tulang  Bawang   
LS :  Kab. La mpung  Selatan  BL :  Kota Bandar La mpung  
LTm :  Kab. La mpung  Timur   Mt :  Kota Me tro 
LTg  :  Kab. La mpung  Tengah  LPG :  Provin si La mpung 
LU :  Kab. La mpung  Utara 
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D.  Upaya Penanggulangan Kemiskinan 

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah berupaya semaksimal mungkin untuk 

mengatasi persoalan kemiskinan dan masalah sosial lainnya.  Melalui berbagai 

program pemberdayaan masyarakat m iskin hingga studi banding ke DIY yang 

dianggap telah berhasil mengembangkan program pemberdayaan masyarakat  

tersebut.  Tujuannya adalah agar program-program yang akan dilaksanakan untuk 

pengentasan kemiskinan tersebut  sesuai dengan ta rget yang diharapkan. 

Pada tahun 2007 Pemprov Lampung melakukan beragam upaya penanggulangan 

kemiskinan, antara lain dalam pembangunan infrast ruktur, kesehatan, dan 

pendidikan.  Beberapa program tersebut adalah sebagai berikut:  

• Pembangunan 200 desa miskin dari 756 desa tertinggal dari  jumlah 2.193 

desa yang ada di Propinsi Lampung dengan dana Rp1-2 miliar/desa,  
pemberdayaan masyarakat desa melalui program pertanian, perkebunan,  

peternakan, peri kanan, kehutanan, kesehatan, pendidikan, PMD dan PU.  

Pengentasan kemiskinan akan dilakukan secara berjenjang. Pada tahun 

2008, pemprov melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) akan 

membangun infrastruktur di 200 desa miskin di seluruh kabupaten yang 

terdapat di Lampung.  Beri kutnya, 200 desa m iskin  akan mendapat bagian 

pada tahun 2009. Program ini terus berkesinambungan sehingga desa 

miskin di Lampung berkurang setiap tahunnya. 

• Pembukaan daerah teri solasi dengan membangun sarana dan prasarana 
perhubungan, membuka jalan dan jembatan untuk menghubungkan daerah 

teri solasi dan perkotaan.  

• Peningkatan pelayanan pendidikan kepada 100.000 pelajar dengan 

anggaran Rp20 m iliar dalam bentuk peralatan sekolah, pemberian intensif 

pada guru di desa te rtinggal, serta pembangunan rehabilitasi gedung SD di 

seluruh Lampung. 

• Pemberdayaan terhadap 7.333 posyandu, pengobatan grati s untuk semua 
penderita deman berdarah dan diare di rumah sakit kelas 3, baik pemerintah 

dan swasta. 

• Bantuan modal untuk usaha kecil.  

• Bantuan perbaikan perumahan rakyat dalam bentuk bedah rumah sebanyak 

1.000 kepala keluarga (KK) dengan menggunakan APBD 2007 sebesar Rp5 
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miliar. Setiap KK mendapatkan total anggaran senilai Rp5 juta per rumah. 

Bedah rumah warga miskin itu hanya bersifat memperbaiki lantai, atap, dan 
MCK (mandi cuci kakus). 

• Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program Keluarga 

Berencana (KB) yang bertujuan agar pertambahan penduduk dapat  

dikendalikan sehingga te rjadi pertumbuhan yang seimbang antara  

pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan jumlah penduduk. 

Pemerintah Kota/Kabupaten juga tidak ketinggalan dengan pelaksanaan program 

pengentasan kemiskinan ini.  Sebagai contoh adalah Kota Bandar Lampung yang 

pada tahun-tahun sebelumnya pun sudah melaksanakan program pemberdayaan 

masyarakat. Sedi kitnya 33 kelurahan di 13 kecamatan di Bandarlampung dipasti kan 

mendapatkan kucuran dana senilai Rp11 miliar dari Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada 2007.  Program ini merupakan lanjutan 

dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Setelah kelurahan 

miskin itu dibantu dengan dana penanggulangan kemiskinan, lalu ditindaklanjuti 

pemberdayaan masyarakat. Kelurahan yang mendapatkan PNPM adalah yang 

sebelumnya tidak mendapatkan P2KP. Pencairan dananya sudah dilakukan sejak 

April melalui tiga termin. Sebelumnya, ada 50 kelurahan di 11 kecamatan di 

Bandarlampung yang terlebih dahulu mendapatkan kucuran dana segar sebesar 
Rp18,6  miliar P2KP 2006. 

Menurut Bank Indonesia (2007) salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan 

adalah melalui pemberdayaan UMKM yang telah terbukti memiliki daya tahan yang 

relatif kuat dalam menghadapi krisi s ekonomi yang lalu. Peran penting UMKM itu 

sendiri dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu jumlah unit usaha yang te rbentuk,  

penyerapan tenaga kerja, perannya dalam peningkatan produk domesti k b ruto  

(PDB) dan sumbangannya terhadap ekspor nasional. Dalam kurun waktu 1997-

2001 rata-rata unit UMKM secara nasional mencapai 99,81% dari total perusahaan 

yang ada. Tenaga kerja yang bekerja dalam sektor UMKM ini juga mencapai 

99,48% dari total pekerja nasional, selain itu UMKM memberikan sumbangan 

hingga 55,1% kepada PDB Nasi onal. Secara umum rata-ra ta pertumbuhan UKM 
tahun 1999-2001 adalah 3%, rata-rata pertumbuhan pekerja 18,8% dan rata-rata  

pertumbuhan PDB –2,5% (Aloysius, 2003). Tambunan (2002); Berry et .al (2001) 
dalam Aloysius (2003) juga menyatakan bahwa UKM memiliki keunggulan dalam 

hal fleksibelitas untuk bertahan te rutama pada saat te rjadinya krisis ekonomi. 

Berkaitan dengan pertumbuhan UMKM tersebut, perlu dilihat hubungan antara  

pertumbuhan UMKM dengan kemiskinan pada masyarakat, dan juga peran UKM 
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mengurangi kemiskinan sehingga dapat  digunakan untuk mengidentifikasi  langkah 

langkah kebijakan yang dapat ditempuh dalam pengembangan UMKM dalam 
rangka mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung.  Dengan menggunakan 

explanatory research, penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia Bandar 

Lampung bekerjasama dengan LPM UNILA ini menggunakan sampel yang diambil 

dari usaha kecil yang masuk dalam sembilan sektor usaha bai k yang tergabung 

dalam kelompok ILMEA (Industri Logam, Mesin, Elektroni k dan Aneka) maupun 

IKAH (Industri Kim ia, Agro Industri dan Hasil Hutan) yang ada di Provinsi Lampung. 

Beberapa hasil dan kesimpulan dari penelitian ini antara lain: 

1. Struktur usaha m ikro, kecil, dan menengah di Propinsi Lampung masih 

dikuasai oleh sektor agraris te rutama di sektor pertanian. 

2. Tingkat keeratan hubungan antara penambahan satu  unit usaha kecil baru  

dengan upaya pengurangan kemiskinan di Propinsi Lampung sangat  

kuat/e rat, dimana setiap penambahan (pembukaan) satu  unit usaha kecil 
baru akan berpotensi meningkatkan pendapatan riil perkapita masyarakat  

sebesar Rp14,57838. 

3. Penambahan tenaga kerja pada usaha m ikro, kecil, dan menengah yang 

berstruktur ekonomi agraris yang didominasi oleh sektor pertanian tidak bisa  

digunakan sebagai media pengurangan kemiskinan karena produktivitas 

tenaga kerja di sektor pertanian ini sangat rendah. 

4. Penambahan modal (investasi) pada usaha mikro, kecil dan menengah tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan pada upaya pengurangan kemiskinan di 

Propinsi Lampung. Dimana setiap penambahan investasi pada UMKM 

sebesar Rp 1.000.000,- secara kumulatif hanya berpotensi meningkatkan 

pendapatan perkapita sebesar Rp 0,826531 

Sementara beberapa saran yang diajukan sebagai beri kut : 

1. Arah pembangunan usaha Propinsi Lampung sebaiknya tidak menitik-

beratkan pada sektor agrari s terutama pertanian yang cenderung memiliki 

tingkat produktivitas yang rendah. 

2. Jika pemerintah daerah tetap ingin memajukan/mempertahankan UMKM 

sektor pertanian, maka pemerintah harus meningkatkan skill karyawan 

misalnya melalui peningkatan pendidikan tenaga kerja UMKM. 

3. Pemerintah harus mendorong upaya pembukaan sektor usaha m ikro, kecil, 

dan menengah baru  di Propinsi Lampung dengan memperhatikan sektor 
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usaha yang bersifat  menguntungkan (non-agraris) dan diikuti dengan 

kegiatan promosi dan pencadangan usaha. 

4. Pemberian bantuan tidak hanya difokuskan pada modal saja, tetapi juga 

bantuan pendidi kan dan pelatihan kepada karyawan, bantuan manajemen 

usaha kecil kepada pemilik usaha m ikro, kecil, dan menengah dalam rangka 

meningkatkan ke terampilan (skill) karyawan dan meningkatkan produktivitas 

usaha kecil. 

5. Perlu adanya upaya secara berkesinambungan dalam mengatasi  

kemiskinan di Propinsi Lampung dengan menitikberatkan pada sektor 

pendidikan guna menyiapkan tenaga kerja yang te rampil. 

 

1.4.8 Ke bijakan Tataruang 

Upaya peningkatan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui perencanaan,  

pelaksanaan,  dan pengawasan pembangunan yang Iebih terpadu dan te rarah, agar 

sumberdaya yang terbatas dapat dimantaatkan secara efektif dan efisien. Salah 

satu upaya untuk mencapainya adalah melalui keterpaduan dan keserasian  

pembangunan dalam matra ruang yang tertata secara bai k. Untuk kebutuhan 
tersebut, penyiapan rencana tata ruang wilayah diharapkan dapat  

mengakomodasi kan berbagai perubahan dan perkembangan di wilayah Provinsi 

Lampung secara terpadu dan serasi. 

Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung 2000-2015 di susun berlandaskan UU 

Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah. RTRWP Lampung merupakan perwujudan rencana 

spasial pengembangan Daerah Provinsi Lampung 15 tahun ke  depan pada skala 1 :  

250.000. RTRWP Lampung merupakan penjabaran st rategi dan arah kebijakan 
pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan st ruktur wilayah Daerah 

Provinsi Lampung. Secara fungsional RT RWP Lampung merupakan suatu  

kebijakan pokok pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang diwujudkan ke  

dalam bentuk rencana st ruktur yang menunjukkan antara lain: 

a) Perumusan kebijaksanaan pokok pemantaatan ruang di wilayah Provinsi 

Lampung; 

b) Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan 

wilayah Provinsi Lampung dengan sekitarnya, khususnya wilayah Sumatera  

bagian Selatan, serta keserasian antar sektor; 
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c) Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan/atau 

masyarakat; 

d) Pengarahan (guidance) bagi pengembangan yang bersifat lintas 

kabupaten/kota. 

Dalam upaya mewujudkan vi si pembangunan Provinsi Lampung, maka arahan 

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah Provinsi 

Lampung yang mendasari RT RWP Lampung 2000-2005 diorientasi kan untuk 

melaksanakan tiga m isi utama sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kesejahteraan penduduk Lampung. 

2. Memperkuat dan membangun seluruh bagian wilayah provinsi sesuai 

dengan potensinya. 

3. Membangun Iingkungan yang lestari secara berkelanjutan. 

Strategi pembangunan tata ruang dilakukan melalui: 

(a) Pengendalian secara konsi sten kegiatan budidaya yang dapat memutus 

atau mengganggu fungsi suatu ekosi stem. Untuk menjalankan strategi 

tersebut, p roses kesepakatan mengenai delineasi kawasan lindung yang 

Iebih reali sti s menjadi amat penting dan perlu diikuti oleh irnplementasi 

pemanfaatan ruang dan pengendaliannya secara taat asas. Proses 

pemaduserasian TGHK dan evaluasi hak atas tanah menjadi tahap awal 

proses perencanaan tata ruang untuk menyiapkan alokasi ruang budidaya di 

Provinsi Lampung. Seluruh kriteria kawasan lindung perlu di kaji dalam 

konteks Provinsi Lampung, termasuk daerah aliran sungai, hutan lindung, 

pesi sir, rawan gempa, maupun perlindungan setempat. 

(b) Memperkuat basi s perekonomian menurut sektor-sektor unggulan pada 

masing-masing wilayah, termasuk memperluas keanekaragaman 

sumberdaya alam yang perlu dimanfaatkan,  antara lain sumberdaya m ineral, 

peri kanan dan laut, dan sebagainya. Dalam st rategi ini identifikasi 

sumberdaya alam, skala, dan nilainya menjadi penting untuk kekuatan dan 

perluasan aktivitas andalan bagi setiap bagian wilayah Provinsi Lampung. 

(c) Membentuk satuan ruang pengembangan yang lebih efisien dari segi 

aksesibilitas, kondi si fi sk wilayah, ketersediaan sumberdaya alam, 

sumberdaya manusia, serta peranan pendukungnya. Satuan ruang 
pengembangan diharapkan menjadi lebih terbatas skalanya, namun 

jumlahnya menjadi lebih besar. Prinsip yang dianut adalah terciptanya skala 
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ruang yang lebih terjangkau oleh suatu pusat dengan hinterland-nya,  

sehingga skala ekonorni suatu usaha dapat dicapai oleh sektor 
perekonomian rakyat di pedesaan. 

(d) Memperpendek hirarki fungsional dan tata-kaitan (forward linkage) antara  

sektor primer, sekunder, dan tersier melalui pengembangan agropolitan 

untuk mewadahi agroindustri dan agrobi sni s dan setiap satuan ruang 

pengembangan. Melalui perkuatan si klus produksi  dalam satuan ruang yang 

lebih terbatas diharapkan sektor primer tidak sekedar menghasil kan bahan 
mentah hasil ekst raksi, narnun membentuk daur pertambahan nilai  untuk 

dinikmati secara setempat serta melibatkan pelaku ekonomi lokal secara  

langsung. Dengan senantiasa memperkuat basi s ekonomi lokal, maka 

sekaligus akan te rbangun keterkaitan fungsional secara horizontal antar 

satuan ruang pengembangan. 

(e) Memperkuat industrial-belt yeng telah terbentuk di sekita r Bandar Lampung 

dengan mengupayakan pengurangan ketergantungan terhadap pusat  

(Jakarta). 

(f) Struktur ruang wilayah Provinsi Lampung teru tama dibentuk oleh jaringan 

prasarana transportasi dan pusat pelayanan. Dua hal pokok yang menjadi 

pertimbangan utama bagi penetapan struktur ruang wilayah Provinsi 

Lampung adalah pengembangan struktur ruang yang lebih bersifat  

horizontal dibandingkan berhira rki, serta perkuatan st ruktur m ikro  pada 

satuan ruang yang lebih efi sien melalui pembangunan feeder-road  ke  sentra  

penghasil sumberdaya primer. 

Hirarki fungsional wilayah Provinsi Lampung yang bersifat hori sontal diwujudkan 

dalam 3 (tiga) hirarki pusat pelayanan, yaitu: 

a. Pusat Pelayanan Primer, yaitu pusat yang rnelayani wilayah Provinsi 

Lampung dan/atau wilayah sekita rnya (Sumbagsel). Pusat  pelayanan mi 

terletak di Kota Bandar Lampung. 

b. Pusat Pelayanan Sekunder, yaitu pusat yang melayani satu atau lebih 

Kabupaten/Kota. Pusat pelayanan sekunder A ini terdiri atas pusat  

pelayanan sekunder B. Pusat pelayanan sekunder A dikembangkan dengan 

intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan  perekonomian di 
wilayah sekita rnya, yang te rletak di Kota Metro, Menggala, dan Kotabumi. 

Pusat pelayanan sekunder B terletak di Kalianda, Sukadana, Kota Agung,  

Punggur, Blambangan Umpu, dan Liwa. 
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c.  Pusat Pelayanan Tersier, yaitu kota-kota mandiri selain pusat p rimer dan 

sekunder yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. 
Pusal pelayanan te rsier ini terutama di kembangkan untuk menciptakan 

satuan ruang wilayah yang lebih efisien. 

Jaringan transportasi yang membentuk struktur ruang di Provinsi Lampung dibentuk 

melalui: 

a. Jalur regional berpola radial, meliputi 3 (tiga) jalur utama, yaitu:  

• Jalur Timur mulai dari Bakauheni, Ketapang, Bunut, Labuhan 

Maringgai, Sukadana, Bujung Tenuk, dan Pematang Panggang;  

• Jalur Tengah yang merupakan bagian dari Trans Sumatera , mulai 

dari Bakauheni, Panjang, Bandar Larnung, Bandar Jaya, Kotabumi, 

Bukit Kemuning, Blambangan Umpu, hingga ke arah Palembang  

• Jalur Barat  yang merupakan lanjutan dan jalur Tengah,  rnulai dan 
Bukit Kemuning, Sumber Jaya, Mutar Alam, Kenali, Liwa, Pugung,  

Tapak Melesom hingga ke Provinsi Bengkulu. 

b. Jalur sub-regional berpola laba-laba (spider-net ), dengan pusatnya di 

Bandar Lampung yang akan memberikan akses yang tinggi terhadap 

perkembangan pusat pertumbuhan utama dengan wilayah lainnya. Pola 

jaringan laba-laba ini ditujukan untuk memelihara fungsi beberapa sarana  

transportasi penting seperti Pelabuhan Panjang dan Bandara Radin Inten II, 

serta melayani kebutuhan bagi aktivitas ekonomi berskala besar. 

c.  Jaringan jalan lokal yang merupakan feeder-road dengan fungsi koleksi dan 

dist ribusi komoditi ekonomi dari dan ke wilayah pedesaan. Komoditi yang 

difasilitasi oleh jaringan jalan ini adalah komoditi lokal yang berperan untuk 

menumbuhkan perekonomian berbasis sektor primer. Melalui pembangunan 

feeder-road ini, maka sektor perekonomian rakyat yang berskala ekonomi 

terbatas dapat te rjangkau untuk diolah lebih lanjut dalam sektor sekunder.  

Feeder-road ini selain diperankan oleh jalan-jalan lokal, juga oleh jalur 

sungai yang terutama banyak mengalir di kawasan Pantai Timur. 
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   Tabel 1.12  Struktur Pusat Pelayanan 

Hierarki Kota Fungsi Utama 
Primer Bandar Lampung • Pu sat Pe merin tah Provinsi 

• Pu sat Perdagangan dan  jasa  regional 
• Pu sat distribusi  dan kolektor barang & jasa 
• Pu sat pendukung jasa pariwisata 
• Pendidi kan tinggi 
• Industri 

1. Metro • Pe merintah  ko ta 
• Perdagangan dan ja sa 

2. Kotabumi • Pe merintah  kabupa ten 
• Perdagangan dan ja sa 
• Industri 

Sekunder A 

3. Menggala • Pe merintah  kabupa ten  
• Perdagangan, ja sa, dan indu stri 
• Kegia tan u saha dan  produksi 

1. Kalianda • Pu sat pemerin tah kabupaten   
• Jasa  pendukung  jasa pariwisata 
• Perdagangan 

2. Kota Agung • Pu sat pemerin tah kabupaten   
• Perdagangan 
• Peri kanan  

3. Sukadana • Pu sat pemerin tah kabupaten   
• Perdagangan  

4. Punggur • Pu sat pemerin tah kabupaten   
• Perdagangan 

5. Blambangan Umpu • Pu sat pemerin tah kabupaten   
• Perdagangan 
• Industri 

Sekunder B 

6. Liwa • Pu sat pemerin tah kabupaten   
• Perdagangan dan ja sa 

1. Sidomulyo • Pertanian 
• Industri 

2. Tanjung Bintang • Industri 
3. Pringsewu • Perdagangan 
4. Talang Padang  • Pengolahan  hasil pertanian 
5. Labuhan Maringgai • Peri kanan 
6. Bandar Jaya • Perdagangan dan ja sa 
7. Seputih Banyak • Pengolahan  hasil pertanian 
8. Mesuji Lampung • Peri kanan 

• Industri peri kanan 

Tersier 

9. Simpang Pematang  • Perdagangan 
• Industri pengolahan  hasil  pertanian 

   Su mber : Bappeda Provin si La mpung (2000) 
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Sejalan dengan pembangunan jaringan t ransportasi yang membentuk struktur ruang 

wilayah Provinsi Lampung, prasarana transportasi  dikembangkan untuk mendukung 
struktur ruang yang dibentuk.  Bersamaan dengan pernbangunan feeder-road,  

pemanfaatan pelabuhan-pelabuhan kecil didorong untuk melayani perdagangan 

antar bagian wilayah. Pelabuhan-pelabuhan yang dikembangkan untuk mendukung 

struktur ruang wilayah Provinsi Lampung meliputi Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan 

Panjang, Pelabuhan Telukbetung, Pelabuhan Mesuji, Pelabuhan Bratasena,  

Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Kota Agung, dan Pelabuhan Krui. 

Pemanfaatan jalur kereta  api yang melayani pergerakan jarak sedang antarbagian 

wilayah Provinsi Lampung dengan bagian wilayah lainnya di  region Sumatera  

bagian Selatan ditingkatkan u tilitasnya. Secara ringkas rencana struktur ruang dan 

pusat-pusat  pelayanan di Provinsi Lampung disaji kan pada Tabel 1.12. 

Pola pemanfaatan dan arah perkembangan ruang Provinsi Lampung merupakan 

arahan bagi penggunaan ruang di wilayah Provinsi Lampung yang didasari prinsip 

pemantaatan sumberdaya alam berasaskan keseimbangan lingkungan dan 

pembangunan yang berkelanjutan.  Arahan ini diharapkan dapat menciptakan 

pertumbuhan dan perkembangan antar bagian wilayah Provinsi Lampung yang 

Iebih berimbang dan proporsional tanpa mengganggu kelestarian Iingkungannya. 

Untuk menuju pembangunan Provinsi Lampung yang berkelanjutan, maka tahap 

pertama yang dilakukan adalah penetapan kawasan lindung, selanjutnya 

pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya yang secara umum terbagi 2 (dua),  

yaitu kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan, industri, jasa dan perdagangan,  

serta kegiatan pelayanan Iainnya.   

Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung secara gari s besarnya mencakup 

empat fungsi perlindungan sebagai beri kut: 

1.  Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, te rutama 

berkaitan dengan fungsi hidroorologis untuk pencegahan banjir, menahan 

erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan sumberdaya air.  

Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Bari san 

bagian timur yang membentang dari utara ke selatan,  Batu  Serampok, Kubu 

Cukuh, Gunung Rajabasa, dan Gunung Balak. 

2.  Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melidungi 
keanekaragaman hayati, ekosi stem, dan keuni kan alam. Termasuk dalam 

kawasan ini adalah suaka alam dan taman nasional Kepulauan Krakatau 

(Pulau Rakata, Pulau Rakata Kecil, dan Pulau Sertung), kawasan Bukit  
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Bari san bagian barat yang membentang dan utara ke selatan, Way Kambas,  

Taman Hutan Raya di sekitar Gunung Betung, serta ekosi stem mangrove 
dan rawa. 

3.  Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam 

seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah Iongsor, banjir dan 

sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan banjir sekita r 

Wonosobo dan Padang Cermin; kawasan longsor di sekitar hutan lindung; 

kawasan rawan gempa di sekita r sesar/patahan Semangka, yaitu pada jalur 
Teluk Bakauheni dan sekitar Sumber Jaya, Rawa Sragi, dan Teluk 

Semangka. 

4.  Kawasan perlindungun setempat yang berfungsi melestari kan perlindungan 

dan kegiatan budidaya. Fungsi  ini berlaku secara setempat di sempadan 

sungai, sempadan pantai, estuaria, sekita r mata air, dan sekita r 

waduk/danau untuk melindungi kerusakan fi sik setempat. 

Arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya mencakup  arahan 

pemanfaatan kawasan hutan, kawasan pertanian, serta  kawasan nonpertanian.  

Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan 

hutan produksi  tetap (HP).  Sampai tahun 2005 luas HPT adalah sebesar 33.358 ha 

terletak di bagian Barat Kabupaten Lampung Barat. Adapun luas HP sebesar 

191.732 ha, tersebar di beberapa kabupaten, meliputi Seputih Surabaya, Gedong 

Aji, bagian Utara Kabupaten Tulang Bawang, bagian Selaran Pakuan Ratu,  

Blambangan Umpu, Lampung Timur (meliputi Sekampung, Sukadana, dan Jabung),  

serta Lampung Selatan (Tanjung Bintang, Ketibung, Sidomulyo, Palas, dan 

Penengahan) 

Kawasan budidaya pertanian terdiri atas empat kawasan,  yaitu: 

A.   Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Lokasi pertanian tanaman pangan lahan basah di Provinsi Lampung saat ini 

tersebar di seluruh daerah kabupaten/kota, kecuall Kabupaten Tanggamus.  

Areal pertanian terbesar berada di Kabupaten Lampung Tengah (te rmasuk 

Kabupaten Lampung Timur). Perkembangan Iebih lanjut bagi kegiatan pertanian 

lahan basah diarahkan ke semua Kabupaten te rutama Kabupaten Lampung 

Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan dan Tulang Bawang. 

Luas areal pertanian tanaman pangan lahan kering yang ada saat ini 

diupayakan untuk dipertahankan, te rutama untuk mengembangkan pertanian 
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rakyat. Pengernbangkan selanjutnya diarahkan pada lokasi -lokasi di seluruh 

kabupaten, kecuali Kabupaten Larnpung Barat dan Tanggamus.    

B.   Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan. 

Lokasi perkebunan yang telah ada tetap dipertahankan untuk mempertahankan 

pertumbuhan ekonomi. Pengembangan selanjutnya diarahkan di Kabupaten 

Lampung Timur, Lampung Barat , Way Kanan, Tuang Bawang, dan Lampung 

Selatan. 

C.   Kawasan Budidaya Peternakan. 

Lokasi peternakan diarahkan mengikuti lokasi pertanian pangan Iahan kering.  

Peternakan di kernbangkan di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, Way 

Kanan, dan Tulang Bawang. 

D.   Kawasan Budidaya Perikanan. 

Pemanfaatan lahan untuk peri kanan darat tersebar di seluruh kabupaten,  

terutama di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten 
Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang. Arahan pola pemanfaatan bagi 

kawasan budidaya peri kanan laut meliputi Pantai Timur Provinsi Lampung, 

Teluk Lampung, Teluk Semangka, dan Pantai Bara t Provinsi Lampung. 

Kawasan budidaya non-pertanian di Provinsi Lampung meliputi: 

A. Kaw asan Pertambangan. 

Arahan pola pemanfaatan bagi kawasan pertambangan meliputi Kabupaten 

Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Selatan, Kota  Bandar Lampung 

untuk golongan A dan B,  serta sebagian Kabupaten dan Kota untuk golongan C 

sesuai delineasi kawasan lindung yang harus  dipertahankan. 

B.   Kawasan Industri. 

Pengembangan kawasan industri kecil terutama industri pengolahan hasil 

pertanian diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten, yaitu pada 

lokasi -lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya.  Industri besar,  

terutama industri berteknologi tinggi, diarahkan untuk di kembangkan di kawasan 

industri Tanjung Bintang di Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampurg. 

C.   Kawasan Pariwisata 

Pari wisata Provinsi Lampung dikembangkan di Way Kambas, Teluk Lampung, 

Kalianda, Kotabumi, Danau Ranau, dan Cagar Alam Laut Krakatau.  Wi sata  
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bahari sebagai obyek wi sata yang potensial diarahkan di sekitar Teluk 

Lampung, mulai dari Kalianda hingga Padang Cermin, serta kawasan 
Kepulauan Krakatau sebagai kawasan yang potensial untuk dikembangkan 

sebagai kawasan wi sata bahari berskala internasional. 

1.4.9 Ke bijakan Pendanaan Lingkungan 

Kebijakan pendanaan lingkungan, sosi al, ekonomi, dan budaya di Provinsi Lampung 
pada dasarnya diarahkan untuk pembangunan di masing-masing bidang tersebut.   

Sumber dana kegiatan pada masing-masing instansi pemerintah dapat berasal dari 

APBD Provinsi Lampung ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan 

paraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kebijakan pengelolaan 

lingkungan yang dilakukan oleh pihak swasta sepenuhnya di kelola oleh manajemen 

perusahaan.  Masing-masing perusahaan memiliki alokasi dana untuk pengelolaan 

lingkungan, m isalnya dalam bentuk community development (CD) yang diarahkan 

untuk perbai kan lingkungan, seperti yang telah dilakukan oleh PT CPB dengan 

program konservasi mangrove (MCP) untuk memperbai ki dan memelihara 

mangrove (subbab 2.4.2). 

Pada tahun 2007 alokasi dana APBD Provinsi Lampung yang digunakan untuk 

Urusan Wajib Lingkungan Hidup pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 
Daerah (Bapedalda) Provinsi Lampung adalah sebesar 3,2 m iliar dengan perincian  

seperti pada Tabel 1.13. 

Tabel 1.13 Alokasi Dana Urusan Wajib Lingkungan Hidup Bapedalda Provinsi 
Lampung Tahun 2007 

 
Su mber:  Bapedalda  Provin si La mpung (20 07) 
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Perolehan dana DAK Bidang Lingkungan tahun 2006 dan 2007 serta usulan DAK 

tahun 2008 untuk masing-masing kabupaten/kota dan Provinsi Lampung tertera  
pada Tabel 1.14. 

Tabel 1.14   Perolehan dan Usulan Dana DAK Bidang Lingkungan Hidup Menurut 
Kabupaten/ Kota dan Provinsi Lampung  2006-2008 

Jumlah Dana (Rp) No. Kabupaten/Kota 2006 2007 2008*) 
1 Pro vinsi  La mpung --- 100.000.000 5.100.000.000 
2 La mpung Barat 310.000.000 825.000.000 1.576.000.000 
3 La mpung Selatan 300.000.000 778.000.000 1.270.000.000 
4 La mpung Tengah 310.000.000 903.000.000 1.850.000.000 
5 La mpung Utara 310.000.000 702.000.000 1.427.450.000 
6 La mpung Timur 310.000.000 918.000.000 5.500.000.000 
7 Tangga mus 310.000.000 804.000.000 1.600.000.000 
8 Tulang Bawang 310.000.000 1.082.000.000 4.000.000.000 
9 Way Kanan 444.700.000 682.000.000 880.000.000 
10 Bandar  Lampung 1.000.000.000 1.034.000.000 2.421.500.000 
11 Metro --- 777.000.000 854.700.000 

Jumlah Total (Rp) 3.604.700.000 8.605.000.000 26.479.650.000 
Su mber:  Bapedalda  Provin si La mpung (20 07) 
Ke t.      : *) Usulan 
 

Adapun ketentuan penggunaan anggaran dana DAK tahun 2007 tersebut sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai beri kut: 

A.  Jumlah anggaran antara Rp 500.000.000 – Rp 999.000.000: 

a. Laporan Pemantauan Kualitas Air 2007 dengan alokasi  dana yang dapat  

dimanfaatkan maksimal ≤ Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 

b. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2007 dengan alokasi  

dana yang dapat dimanfaatkan maksimal ≤ Rp. 15000.000,- (lima belas juta 

rupiah) 

c.  Laporan periodik per bulan terhadap volume sampah harian untuk tahun 
berjalan dengan alokasi dana yang dapat dimanfaatkan maksimal ≤ Rp.  

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 

d. Pembangunan laboratorium lingkungan seluas 200 m 2 yang minimal wajib 

memiliki ruang penyimpanan contoh uji, ruang timbang, ruang analisi s 

basah, ruang inst rumen, ruang inst rumen terpisah untuk spektrofotometer 

UV/VIS, AAS, GC dan TOC, ruang peralatan. 

e. Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air seperti pH meter,  

DO meter, konduktometer, Turbidimeter, GPS, Currentmeter dan 
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spektrofotometer portable dengan KIT, water sample (horizontal dan 

verti kal ), stop watch, theodolit, ice box, salino meter. 

f. Pengadaan m inimal 1 unit pengelolaan sampah kapasitas minimal 5 m3/jam 

yang terdiri dan mesin pencacah sampah organi k, conveyor pemilah, 

conveyor f reeder, pengayak,  mesin pencacah sampah plasti k dan bangunan 

atap m inimal 100 m2. 

g. Pembuatan teknologi biogas untuk pengurangan beban pencemaran sungai 

di kawasan perumahan, peternakan, dan pertanian 

h. Pengadaan sarana peralatan pembuatan kompos terdiri dari bangunan 

minimal 100 m2 beserta  instalasi pemanfaatan air lindi, alat pendukung 

proses pembuatan kompos. 

i. Pengadaan m inimal 1 unit kendaraan roda dua pengangkut sampah 

berlogokan Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang dilengkapi bak 

yang menampung sampah organi k dan anorgani k. 

B.  Jumlah anggaran antara Rp 1.000.000.000 – Rp 1 .499.000.000: 

a. Laporan Pemantauan Kualitas Air 2007 dengan alokasi  dana yang dapat  

dimanfaatkan maksimal ≤ Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 

b. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2007 dengan alokasi  

dana yang dapat dimanfaatkan maksimal ≤ Rp. 15000.000,- (lima belas juta 

rupiah) 

c.  Laporan periodik per bulan terhadap volume sampah harian untuk tahun 

berjalan dengan alokasi dana yang dapat dimanfaatkan maksimal ≤ Rp.  

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 

d. Pembangunan laboratorium lingkungan seluas 200 m 2 yang minimal wajib 

memiliki ruang penyimpanan contoh uji, ruang timbang, ruang analisi s 

basah, ruang inst rumen, ruang inst rumen terpisah untuk spektrofotometer 

UV/VIS, AAS, GC dan TOC, ruang peralatan. 

e. Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air seperti pH meter,  

DO meter, konduktometer, Turbidimeter, GPS, Currentmeter dan 

spektrofotometer portable dengan KIT, water sample (horizontal dan 

verti kal ), stop watch, theodolit, ice box, salino meter. 

f. Pengadaan m inimal 1 unit pengelolaan sampah kapasitas minimal 5 m3/jam 

yang terdiri dan mesin pencacah sampah organi k, conveyor pemilah, 
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conveyor f reeder, pengayak,  mesin pencacah sampah plasti k dan bangunan 

atap m inimal 100 m2. 

g. Pembuatan teknologi biogas untuk pengurangan beban pencemaran sungai 

di kawasan perumahan, peternakan, dan pertanian. 

h. Pembuatan taman rekreasi di bantaran sungai. 

i. Pengadaan m inimal 1 unit kendaraan roda dua pengangkut sampah 

berlogokan Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang dilengkapi bak 

yang menampung sampah organi k dan anorgani k. 

j. Pengadaan mobil Iaboratorium yang berlogo Kementerian Lingkungan Hidup 

(DAK LH 2007). 
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BAB II.  ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA 

 

2.1   KERUSAKAN WILAYAH PESISIR PANTAI TIMUR LAMPUNG 

 

2.1.1  Gambaran Kerusakan 

Pantai t imur Provinsi Lampung yang mempunyai garis pantai sepanjang 270 km 

merupakan w ilayah pesisir dengan beragam potensi yang dapat menunjang 

pembangunan. Saat ini pantai timur Lampung mengalami degradasi lingkungan yang 

cukup parah, terutama akibat adanya kerusakan habitat mangrove yang diperparah 

dengan terjadinya abrasi pantai.  Kerusakan hutan mangrove sebagai green belt di 

wilayah tersebut sudah menghilangkan fungsinya sebagai sarana mitigasi bencana di 

wilayah pesisir dan peranannya dalam menunjang produksi perikanan tangkap.  Lebih 

dari 80% hutan mangrove telah hilang akibat berbagai aktivitas manusia, antara lain 

pertambakan, pemukiman, urbanisasi, pencemaran pesisir, pengambilan kayu 

mangrove untuk berbagai kepentingan, dan lain- lain.  Hal ini juga diperparah dengan 

kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove sebagai 

penyangga kehidupan daratan dan lautan, sehingga kerusakan terus berlangsung 

hingga saat ini.  Selain itu, akibat tumpang tindihnya w ewenang pengelolaan, 

kerusakan hutan bakau di pesisir pantai timur Lampung makin meluas. Sudah sejak 

lama pengelolaan w ilayah pesisir menjadi tumpang tindih karena t idak jelasnya 

wewenang pengelolaan dan munculnya berbagai kepentingan. Menurut Keppres No. 

32 Tahun 1990 Dinas Kehutanan memiliki w ewenang untuk menjaga konservasi hutan 

bakau. Namun di sisi lain, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memiliki kepentingan 

untuk mengelola w ilayah pesisir menjadi tambak dalam rangka peningkatan ekonomi di 

sektor perikanan. 

Kerusakan w ilayah pantai timur Lampung yang membentang sepanjang pesisir  

Kabupaten Tulang Baw ang, Lampung Timur dan Lampung Selatan telah dimulai sejak 

berkembangnya pertambakan udang secara besar-besaran di w ilayah tersebut pada 

tahun 1990-an yang mengkonversi areal mangrove.  Sejarah pertambakan udang yang 

berkembang di pantai timur Lampung telah dimulai sejak sebelum tahun 1960-an.  

Pada saat itu telah berkembang budidaya tambak ekstensif skala sangat kecil untuk 

ikan bandeng, udang, dan kepit ing liar di Kabupaten Tulang Baw ang, Lampung Tengah 
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dan Lampung Timur.  Pada era tahun 1976 pembukaan lahan tambak yang pertama 

terjadi di Muara Gading Mas (Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung 
Timur) seluas 14 ha dan hingga tahun 1980 terjadi perluasan tambak udang yang 

sangat cepat di sepanjang pantai timur.  Selanjutnya mulai tahun 1990-an 

perkembangan usaha tambak udang semakin pesat yang ditandai dengan konversi 

secara besar-besaran kawasan mangrove untuk lahan tambak hingga luasnya 

diperkirakan mencapai lebih dari 60.000 ha.   Selain tambak udang yang dimiliki oleh 

masyarakat, kaw asan tambak udang intensif telah dikembangkan di pesisir timur  

dengan pola tambak inti rakyat oleh PT CPB dan PT DCD yang terletak di pesisir  

Kabupaten  Tulang Baw ang.  

Areal pertambakan PT DCD menempati  lahan seluas 16.250 ha yang terletak di antara 

Muara Way Mesuji dan Muara Way Tulang Baw ang di Kecamatan Raw ajitu Timur; 

sedangkan areal pertambakan milik PT CPB terletak di lahan pesisir antara Muara Way  

Tulang Baw ang dan Way Seputih dengan alokasi lahan sekitar 23.900 ha yang terletak 

di Kecamatan Dente Teladas.  Namun dalam perkembangannya, tidak semua lahan 

yang dialokasikan digunakan oleh PT CPB; lahan-lahan tersebut banyak yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, pemukiman, maupun tambak 

rakyat.  Dalam pembangunan areal pertambakannya, PT DCD dan PT CPB telah 

mengalokasikan lahan yang berbatasan langsung dengan laut selebar 200 m sebagai 

kaw asan green belt yang ditumbuhi oleh vegetasi mangrove. 

Selain kedua perusahaan tersebut, di pesisir Tulang Baw ang juga berkembang tambak 

rakyat dengan sistem tradisional yang menempati lahan lebih dari 2.000 ha.  Tambak-

tambak rakyat ini umumnya dibangun di lahan yang terdapat di sekitar muara-muara 

sungai hingga pesisir pantai dengan tidak menyisakan areal mangrove sebagai green 

belt.  Bahkan di beberapa tempat yang dialokasikan sebagai green belt milik PT DCD 

dan PT CPB telah dijadikan tambak oleh masyarakat sejak tahun 1997 hingga 

sekarang.  Kedua perusahaan tidak dapat bertindak mencegah perambahan tersebut 

karena khaw atir terjadi bentrokan, sehingga perambahan semakin meluas. 
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Gambar 2.1  Foto Satelit Areal Pertambakan PT DCD dan PT CPB  

   (Sumber: Google Earth, diakses September 2007) 
 
 

Di Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di sebelah selatan TN Way Kambas, kaw asan 

pesisir di sepanjang garis pantai mulai dari Tanjung Penet hingga Ketapang telah 

diubah seluruhnya dari raw a-rawa dan hutan mangrove menjadi lahan pertanian padi 

dan sekarang menjadi tambak udang w indu.  Konversi lahan diaw ali dari pingir pantai, 

kemudian dilanjutkan semakin lebar ke arah daratan.  Di sekitar  Sungai Pisang lebar  

kaw asan pertambakan ini mencapai 5 km ke arah daratan.  Saat ini luas areal 

pertambakan dar i Tanjung Penet hingga ke Ketapang diperkirakan lebih dari 12.000 ha. 

Rusaknya hutan bakau akibat pembukaan tambak di sepanjang pesisir timur Lampung 

membuat abrasi pantai semakin parah. Sejumlah kecamatan di pesisir pantai t imur ini 
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garis pantainya mundur antara 300-700 meter ke daratan.  Abrasi yang parah terjadi 

antara Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, hingga Kecamatan Ketapang 
dan Bakauheni di Lampung Selatan. Garis pantai di w ilayah desa tersebut mundur  

sejauh 300 meter ke daratan. Kondisi ini terjadi di Desa Margasari, Sriminosari, Muara 

Gading Mas, Bandar Negeri, Bandar Agung, Karya Makmur, Karya Tani, Mulyo Sari, 

hingga Desa Kuala Sekampung.  Lokasi terparah berada di Kecamatan Labuhan 

Maringgai antara muara Sungai Way Sekampung sampai muara Sungai Way Seputih 

sepanjang 80 kilometer. Garis pantai di kaw asan ini mundur sejauh 500 meter ke 

daratan. 

Kondisi pantai di Muara Way Penet, Kecamatan Labuhan Maringgai, adalah sebagai 

berikut (a) sisi selatan muara Way Penet mengalami sedimentasi yang berasal dari 

hulu sungai dan hasil abrasi pantai yang diangkut arus menyusur pantai dari arah 

seIatan, (b) sepanjang sekitar 500 m dari sisi selatan muara ke selatan, garis pantai 

mengalami erosi/abrasi yang intensif (c) rumah-rumah penduduk sudah roboh dan 

menurut penduduk setempat, garis pantai telah mundur ke arah darat sejauh 500-800m 

sejak tahun 1988 (d) di lokasi dekat dengan TN Way Kambas kondisi mangrove masih 

bagus karena ada konservasi dari Dinas Kehutanan; (e) berbatasan dengan 

perkampungan yang rnengalami abrasi tersebut terdapat bakau pada garis pantai 

dengan ketebalan ke arah darat kurang dari 100 m; (f) bakau pada garis pantai juga 

mengalami abrasi. 

Kondisi pantai di Desa Sri Minosari, Kecamatan Labuhan Mar inggai, adalah sebagai 

berikut: (a) kondisi pantai ditandai dengan terjadinya abrasi/erosi dimana garis pantai 

mundur ke arah pantai dan telah mencapai tambak; (b) garis pantai yang baru berada 

persis di pinggir tambak terluar; (c) muka pantai (berm) berupa sedimen pasir terletak di 

pinggir tambak.  

Kondisi pantai di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, adalah sebagai 

berikut: (a) proses abrasi/erosi garis pantai dengan jelas dapat terlihat; (b) gundukan 

sedimen berupa pasir yang berw arna putih terlihat di sepanjang garis pantai; (c) garis 

pantai yang sudah mundur terlihat dengan jelas karena gar is pantai yang baru berada 

di tengah kolam tambak yang sebelumnya berada jauh di belakang garis pantai. 

Kondisi pantai di Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Mar inggai, adalah sebagai 

berikut: (a) garis pantai dengan tumpukan sedimen pasir yang terletak di tengah kolam 

tambak mengindikasikan garis pantai telah mundur jauh ke arah darat, (b) menurut 
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penduduk setempat, garis pantai yang sebelumnya berada sekitar 100 m dari tambak 

terluar, sekarang telah berada di petak tambak baris ke tiga dari pantai yang berarti dua 
petak tambak terluar telah hilang karena proses abrasi erosi, (c) gundukan sedimen 

juga telah menutup muara saluran pembuang (outlet) tambak.  

 

 

Gambar 2.2.  Foto Satelit Kerusakan Pesisir di Kabupaten Lampung Timur  
               (Sumber: Google Earth, diakses September 2007) 

Kondisi kerusakan w ilayah pesisir timur Lampung di w ilayah Kabupaten Lampung 

Selatan secara jelas dapat dilihat dari Gambar 2.3.  Kondisi hutan mangrove di 

Kabupaten Lampung Selatan, mulai dari Kuala Sekampung, Desa Bandar Agung dan 

Desa Berundung, secara umum telah mengalami kerusakan yang cukup parah.  Di 

sepanjang w ilayah pesisir tersebut terdapat areal pertambakan rakyat yang luas.  

Kondisi penggunaan lahan di Desa Kuala Sekampung dan sekitarnya yang merupakan 

daerah muara Sungai Sekampung memang didominasi oleh areal pertambakan rakyat 
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yang masih dikelola secara tradisional.  Areal pertambakan tersebut merupakan areal 

terbuka yang tidak menyisakan vegetasi mangrove sebagai green belt.  Kondisi tanah 
yang berlumpur di daerah Muara Way Sekampung dan sekitarnya memang merupakan 

penggunaan yang potensial untuk daerah pertambakan, akan tetapi kondisi hutan 

mangrove sebagai benteng pertahanan dari ancaman abrasi pantai harus  

dipertahankan.   Pertambakan rakyat berbatasan langsung dengan laut dan hanya 

dibatasi oleh beberapa baris saja tanaman mangrove.  Keadaan ini sangat berbahaya, 

karena apabila terjadi abrasi pantai yang terus menerus maka tambak akan berubah 

menjadi laut.  Demikian pula halnya bila terjadi bencana alam yang melanda w ilayah 

pesisir, seperti gelombang pasang ataupun tsunami, maka tingkat kerusakan dan 

kerugian akan semakin besar. 

 

Gambar 2.3 Foto Satelit Kerusakan Pesisir di Kecamatan Sragi, Lampung Selatan 
(Sumber: Google Earth, diakses September 2007) 
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Gambar 2.4  Kondisi Mangrove di Areal Pertambakan di Kuala Sekampung 
(Januari 2007) 

Pertumbuhan hutan bakau yang tersisa sudah sangat memprihatinkan, bahkan di 

lokasi-lokasi tertentu sudah habis sama sekali. Di daerah Kuala Sekampung ketebalan 

mangrove dari tepi pantai rata-rata paling jauh 10 meter.  Kondisi ini sangat 

membahayakan, karena ancaman abrasi pantai akibat ombak laut sangat serius. Di 

beberapa tempat terjadi abrasi pantai yang cukup parah yang dapat diamati pada 

wilayah pesisir yang membentuk cekungan ke arah daratan; sedangkan di tempat 

lainnya terjadi sedimentasi yang menyebabkan lahan daratan bertambah luas. 

Dari hasil analisis vegetasi yang dilakukan di Kuala Sekampung dapat digambarkan 

bahw a kondisi vegetasi hutan mangrove untuk tingkat pohon didominasi oleh jenis  

Avicennia officinalis dengan kerapatan 366 pohon/ha.  Berdasarkan pengambilan 

contoh di dua lokasi tersebut diperoleh data berupa Kerapatan Relatif , Frekuensi 

Relatif , Dominansi Relatif , dan Indeks Nilai Penting ( INP) pohon. Jenis pohon yang 

menyusun hutan mangrove di daerah tersebut adalah: Avicennia officinalis,  Rhizopora 

apiculata, Burguierra gymnorrhiza dan Sonneratia alba.  
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Kondisi w ilayah pesisir di Kecamatan Ketapang sangat berbeda keadaannya dengan 

wilayah pesisir di Kecamatan Sragi.  Wilayah pesisir di Kecamatan Ketapang lebih 
banyak ditumbuhi oleh vegetasi kelapa (Cocos nucifera).  Keadaan tanah di daerah 

Ketapang dan sekitarnya tergolong berpasir. Kondisi tanah yang berpasir di daerah ini 

merupakan potensi yang baik untuk perkebunan kelapa, sehingga kelapa rakyat sangat 

banyak dijumpai di daerah ini.   Selain banyak perkebunan kelapa, daerah Ketapang 

dan sekitarnya juga telah dikembangkan untuk daerah rekreasi. 

Usaha pertambakan juga telah berkembang di beberapa tempat, terutama di w ilayah 

pesisir Desa Berundung, Legundi, Tridharmayoga, dan Ruguk.  Tidak berbeda dengan 

areal pertambakan yang terdapat di Kecamatan Sragi, di lokasi ini pun tambak 

dibangun di pinggir pantai dengan t idak menyisakan vegetasi pantai sebagai kaw asan 

green belt. 

 

Gambar 2.5   Foto Satelit Kerusakan  Pesisir Kecamatan Ketapang, Lampung 
Selatan  (Sumber: Google Earth, diakses September 2007) 
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Di beberapa tempat juga dijumpai mangrove dalam kaw asan yang tidak terlalu luas dan 

terancam keberadaannya, seperti yang terjadi di Desa Sumur.  Keadaan hutan 

mangrove di Desa Sumur dan sekitarnya relatif  masih baik.  Daerah ini mempunyai 

pantai yang landai dengan ombak yang kecil karena dilindungi oleh daerah Pulau 

Rimau Balak dan Rimau Lunik.  Di Desa Sumur dapat ditemukan mangrove jenis  

Avicennia officinalis,  Rhizopora apiculata, dan Burguierra gymnorrhiza. Kondisi 

vegetasi hutan mangrove untuk t ingkat pohon didominasi oleh jenis Rhizopora 

apiculata dengan kerapatan 285 pohon/ha.  Kondisi hutan mangrove relatif  cukup baik 

tetapi sudah berkurang karena sebagian telah ditebang dan pantainya mengalami 

abrasi.  Saat ini di lokasi tersebut sedang dibangun pelabuhan untuk kapal-kapal niaga 

beserta sarana dan prasarananya.  Aktivitas ini merupakan ancaman terhadap 

ekosistem mangrove yang ada di sekitar kaw asan tersebut. 

 

 
Gambar 2.6 Pembangunan Dermaga dan Kondisi Mangrove di Desa Sumur, 

Lampung Selatan. (Januari 2007) 

Usaha pertambakan juga telah berkembang di beberapa tempat di Kecamatan 
Bakauheni.  Tidak berbeda dengan areal pertambakan yang terdapat di Kecamatan 

Sragi, di lokasi ini pun tambak dibangun di pinggir pantai dengan tidak menyisakan 

vegetasi pantai sebagai kaw asan green belt.  Pertambakan yang terdapat di w ilayah 

Bakauheni merupakan pertambakan intensif untuk membudidayakan udang putih.  

Berbeda dengan w ilayah pesisir di Kecamatan Labuhan Maringai ataupun Kecamatan 
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Sragi yang didominasi lahan datar, w ilayah pesisir Bakauheni memiliki lahan datar yang 

terbatas sehingga pengembangan tambak udang tidak meluas.  Di w ilayah ini 
pengembangan tambak dibatasi oleh topografi daratan yang berbukit-bukit.  

Keberadaan dan manfaat hutan sebenarnya sudah banyak diketahui oleh masyarakat 

sekitar. Hal ini karena masyarakat menyadari pentingnya hutan mangrove sebagai 

pelindung dari bahaya tsunami, abrasi, dan sebagai tempat f lora serta fauna 

berkembang biak. Tetapi dengan berbagai kepentingan dan kebijakan yang ada maka 

masyarakat sekarang ini lebih mengarah merusak hutan mangrove. 

 

 
Gambar 2.7 Foto Satelit Kerusakan Pesisir di Kecamatan Bakauheni, Lampung 

Selatan (Sumber: Google Earth, diakses September 2007) 

Dilihat dari aspek ekonomi, pengelolaan lahan hutan menjadi lahan tambak memang 

memberikan keuntungan. Namun efek negatifnya, masyarakat semakin merasa sah 

untuk membuka hutan bakau untuk dijadikan tambak udang.  Hal ini terjadi akibat 

masyarakat melihat perizinan pembukaan lahan untuk tambak tidak sesuai peruntukan 

rencana tata ruang, tetapi tetap diberikan. Sementara w ewenang dan bentuk 

pengelolaan w ilayah pesisir juga tidak jelas.  
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Perambahan semakin meluas karena di sekitar pesisir sepanjang 270 kilometer itu 

terdapat 175 desa. Sekitar 95 desa di antaranya tergolong desa tertinggal. 
Masyarakat yang hidp di sekitar industri tambak udang besar tetap miskin karena tidak 

banyak dilibatkan. Akibatnya, kemiskinan menjadi faktor utama rusaknya hutan bakau. 

 
2.1.2 Upaya Penanggulangan 

Dalam rangka penanggulangan kerusakaan pantai timur Lampung beberapa upaya dan 

program kegiatan telah dilakukan, baik yang bersifat lokal maupun nasional.  Upaya-

upaya ini dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah provinsi/kabupaten, PT 

DCD dan PT CPB, masyarakat setempat, LSM, Perguruan Tingi, dan lain-lain.    

Pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bekerjasama dengan 

LPM Univesitas Lampung pada tahun 2006 telah menyusun dokumen Masterplan 

Rehabilitasi Hutan Mangrove Pesisir Timur Lampung.  Dalam masterplan tersebut 

dipaparkan beberapa permasalahan, baik f isik, sosial, budaya, ekonomi,  dan lain-lain, 

yang dihadapi dalam rangka merehabilitasi pesisir t imur Lampung.  Perbaikan 

ekosistem mangrove t idak hanya mencakup kegiatan merehabilitasi lahan-lahan yang 

kritis saja, tetapi permasalahan lebih kompleks karena menyangkut faktor ekonomi, 

sosial, dan budaya. Dalam masterplan tersebut dijelaskan langkah-langkah rencana 

aksi (action plan), antara lain: 

a)  Penataan Ruang Wilayah Pesisir Timur Lampung, yang meliputi kegiatan: 

• Konsultasi Publik tentang Tata Ruang Wilayah Pesisir Timur Lampung 

• Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Pesisir Timur Lampung 

• Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Pesisir Timur  

Lampung 

b)  Rehabilitasi Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat, yang mencakup kegiatan: 

• Pengukuran dan Penetapan Kaw asan Jalur Hijau (Green Belt) Hutan 
Mangrove 

• Penetapan dan Redesign Tambak-tambak Masyarakat Berbasis Konservasi 

• Rehabilitasi Hutan Mangrove pada Kaw asan Green Belt 

• Pengaw asan dan Pemeliharaan Kaw asan Green Belt  Hutan Mangrove 

c) Memasukkan topik ekosistem hutan mangrove sebagai muatan lokal dalam 

kurikulum pendidikan formal dan non formal. 
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d) Pembangunan dan pengembangan mangrove center 

e) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru (regional)  

f) Penyusunan payung hukum berbasis masyarakat untuk pengelolaan ekosistem 

hutan mangrove 

g) Pembentukan, penguatan, dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan 

ekosistem hutan mangrove. 

Pada tahun 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung bekerjasama  

dengan Universitas Lampung melakukan kajian dan demonstrasi plot tentang tambak 

udang ramah lingkungan dengan model w anamina (silvofisheries) di Desa Margasari, 

Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, yang bertujuan untuk 

mengaplikasikan konsep budidaya perikanan sistem w anamina (silvofishery) di 

kaw asan mangrove dalam bentuk demonstrasi pond (dempond), yang mana hasilnya 

diupayakan dapat diterapkan kepada masyarakat.  Apabila tambak udang model 

wanamina ini dapat diterapkan, maka kegiatan rehabilitasi mangrove dapat berjalan 

seiring dengan perubahan pola budidaya yang ramah lingkungan.  Kegiatan ini juga 

disertai dengan penyuluhan dan pelatihan tentang pentingnya peranan ekosistem 

mangrove di w ilayah pesisir serta aplikasi tambak w anamina sebagai salah satu cara 

budidaya ikan/udang di lahan mangrove tanpa merusak ekosistem tersebut. 

 

    
Gambar 2.8  Penyadaran Masyarakat akan Pentingnya Peranan Mangrove 

Melalui Penyuluhan dan Demonstrasi Pond Tambak Wanamina 
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Pada Oktober 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung melaksanakan 

kegiatan rehabilitasi mangrove di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, 
Lampung Selatan seluas 10 ha, yaitu sepanjang 1.000 m dengan ketebalan mangrove 

sekitar 100 m.  Kegiatan ini dilakukan alam rangka upaya mitigasi bencana di w ilayah 

pesisir yang melibatkan masyarakat setempat.  Jenis mangrove yang ditanam adalah 

Rhizopora mucronata (Gambar 2.9). 

 

 

Gambar 2.9  Penanaman Mangrove di Desa Pematang Pasir  (Oktober 2007) 

Langkah konkrit yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki 
kaw asan pesisir timur Lampung antara lain seperti yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.   Pemkab Lampung Timur telah mengeluarkan 

Perda No.3 tahun 2002 yang mengatur hutan bakau di pesisir pantai setidaknya harus 

memiliki ketebalan 100 meter dari garis pantai pasang tertinggi.  Upaya ini ditempuh 

untuk memberi payung hukum pengelolaan dan perlindungan kaw asan mangrove yang 

akan dilakukan di w ilayah pesisir Kabupaten Lampung Timur.  Setidaknya dengan 
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adanya perda ini maka Pemda Kabupaten Lampung Timur memiliki kekuatan hukum 

untuk mencegah perusakan kaw asan mangrove lebih lanjut.   

Melalui kegiatan rehabilitasi lahan pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah 

melakukan penanaman mangrove di sekitar pantai timur.  Pada tahun 2005 program 

rehabilitasi hutan mangrove dilakukan pada areal seluas 53 hektare di 

Labuhanmaringgai. Selanjutnya pada tahun 2006, rehabilitasi dilakukan pada areal 

seluas 150 hektare, masing-masing 75 hektare di Pasirsakti dan Labuhanmaringgai. 

Tahun 2007 program lanjutan direncanakan akan dilaksanakan di dua kecamatan 

tersebut (Pasirsakti dan Labuhanmaringgai) dengan areal seluas 200 hektare. 

Selain kegiatan rehabilitasi lahan, penegakan hukum juga dilakukan oleh Pemkab 

Lampung Timur terhadap masyarakat yang merambah Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan (Disbunhut) Lampung Timur bersama aparat kepolisian setempat akan 

menutup ratusan hektare tambak liar di kaw asan pantai timur Kuala Penet, Margasari, 

Labuhanmaringgai dan Pasir Sakti. Pasalnya, ratusan hektare tambak itu berada di 

kaw asan Register 15 Muara Sekampung.  Berdasar Surat Keputusan (SK) Menteri 

Kehutanan Nomor 256/Kpts-2/II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Kehutanan, 

kaw asan pantai timur Lampung Timur masuk kaw asan Register 15 Muara Sekampung 

Penutupan itu merupakan kelanjutan dari operasi pengamanan hutan Register 15 

Muara Sekampung yang merupakan perairan pantai timur.  Operasi pengamanan yang 

dilakukan selain melibatkan jajaran Disbunhut juga melibatkan sejumlah anggota Sat 

Intelkam dan Satreskrim Kepolisian Resor (Polres) Lampung Timur. Sasaran utama 

operasi itu adalah pengamanan Register 15 Muara Sekampung yang merupakan 

kaw asan pesisir pantai timur Lampung Timur sepanjang 30 kilometer yang memanjang 

dari Kuala Penet Margasari Labuhanmaringgai hingga Pasir Sakti saat ini sangat 

memprihatinkan.  Pada jalur itu, sedikitnya 500 hektare hutan bakau (mangrove) telah 

dikonversi w arga menjadi areal tambak. 

Lembaga Sw adaya Masyarakat di Lampung juga turut berperan dalam 

mengkampanyekan urgensi kerusakan lahan mangrove dalam rangka menggugah 

kesadaran semua pihak akan pentingnya habitat mangrove di pesisir timur Lampung.  

WALHI Lampung menginisiasi kegiatan tanam bakau di Dusun Bunut Selatan, Desa 

Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, di sela-sela agenda South – North 

Consultation, 4 September 2007.  Dalam kegiatan tanam bakau ini, WALHI Lampung 

mengikutsertakan seluruh peserta South – North Consultation yang berasal dari 
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berbagai negara, seperti Indonesia, Bangladesh, India, Malaysia, Sw edia, Venezuela, 

Honduras, Spanyol, Senegal, Nigeria, Thailand, Srilanka, dan Afrika Selatan. 

Pihak sw asta, dalam hal ini PT CPB dan PT DCD, juga berupaya semaksimal mungkin 

untuk menjaga kaw asan green belt terkait dengan isu lingkungan (eco labelling) dalam 

pemasaran (ekspor) udang produksi kedua perusahaan tersebut.  Melalui program 

community development, PT DCD dan PT CPB telah berupaya untuk merehabilitasi 

lahan green belt dengan cara memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitarnya 

dengan membentuk kelompok pengelola mangrove.  Kelompok pengelola mangrove ini 

mengelola pembibitan dan penanaman mangrove yang ditanam di areal green belt. 

  

 
Gambar 2.10  Program Konservasi Mangrove (MCP) PT CPB Tahun 2006 

Melihat betapa penting dan bermanfaatnya penanaman mangrove bagi industri 

budidaya udang, manajemen PT CPB Bahar i berkomitmen untuk selalu melestarikan 

mangrove yang diw ujudkan dengan adanya program konservasi mangrove atau 

mangrove conservation program (MCP). Program ini merupakan program rehabilitasi 

mangrove yang habis dirambah pada 1999-2000.  Sebelumnya, yakni pada kurun 

waktu 1995-1998, PT CPB telah melakukan rehabilitasi (penghijauan) mangrove di 
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pesisir timur Lampung dengan luas area mencapai 2.819 ha, sepanjang 50 km dengan 

ketebalan 500-1.500 meter.  Program konservasi mangrove (MCP) ini telah dimulai 
sejak tahun 2004. Hingga 2006 telah dilakukan penanaman kembali sebanyak 140.000 

bibit bakau, dan jumlah tersebut akan terus bertambah. Bibit bakau disemai di bedeng 

persemaian yang berada di dalam kaw asan pond site PT CPB, sehingga setiap saat 

dapat dipantau pertumbuhannya. 

Bakau yang ditanam oleh PT CPB adalah Rhizopora apiculata yang memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain bibitnya mudah disemaikan, mudah tumbuh pada substrat 

berlumpur dan memiliki daya ikat sedimen yang t inggi sehingga mampu mencegah 

terjadinya abrasi lahan. Prioritas utama penghijauan kembali tanaman bakau adalah di 

bantaran kanal utama pengeluaran air (main outlet) dengan tujuan untuk memacu 

pertumbuhan mangrove tersebut karena limbah budidaya udang mengandung bahan 

organik yang tinggi sehingga dapat menjadi nutrisi bagi mangrove. Tujuan lainnya 

adalah meminimalisir pencemaran limbah budidaya di ekosistem pesisir sehingga 

suplai air laut untuk keperluan budidaya udang juga terjamin kualitasnya. 

Kegiatan MCP merupakan suatu bentuk pelaksanaan program pengembangan 

komunitas sekitar perusahaan atau community development program (CDP). 

Perusahaan menyediakan lahan untuk dijadikan bedeng persemaian tanaman 

mangrove dan pengelolaannya dilakukan oleh w arga masyarakat Dusun Sungai 

Burung. Demikian pula dengan proses penanaman bibit yang telah siap tanam, juga 

dilakukan bersama-sama, yakni antara pihak perusahaan dan masyarakat lokal. 

Sebagai imbal balik, perusahaan menyediakan sejumlah dana untuk menghargai jer ih 

payah masyarakat lokal sekaligus membantu menyediakan sarana/fasilitas umum yang 

dibutuhkan masyarakat, seperti gedung sekolah, balai pengobatan serta pelayanan 

kesehatan bagi w arga. 
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2.2   PENCEMARAN PERAIRAN DAN KERUSAKAN TERUMBU KARANG     
DI WILAYAH PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG  

 

Kaw asan pesisir Kota Bandar Lampung dengan segenap potensi yang dimilikinya telah 

menjadi magnet yang menarik berbagai pihak para pemangku kepentingan untuk 

melakukan kegiatan eksploitasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Salah satu 

dampak negatif yang mengemuka dan perlu mendapat perhatian akibat 

berlangsungnya kegiatan eksploitasi tersebut adalah ancaman terhadap kelestarian 

wilayah pesisir. Ancaman tersebut dapat berasal dari pencemaran perairan laut akibat 

limbah domestik maupun limbah industri, kegiatan reklamasi pantai, kegiatan 

penangkapan ikan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, serta terjadinya 

konflik antar masyarakat yang saling berbeda kepentingan dalam pemanfaatan ruang 

pesisir.   

Semakin meningkatnya pemanfaatan ruang di w ilayah pesisir, dengan berbagai 

aktif itas kegiatan manusia, tentu akan memberikan tekanan bagi kaw asan-kaw asan 

habitat hidup bagi berbagai organisme pesisir, seperti komunitas hutan mangrove, 

terumbu karang dan padang lamun, yang jika terjadi degradasi pada kaw asan ini tentu 
juga akan berpengaruh bagi keberlangsungan daya dukung lingkungan terhadap 

kehidupan masyarakat. Untuk itu pengkajian terhadap kondisi berbagai habitat tersebut 

menjadi suatu yang sangat penting sebagai informasi bagi penentu kebijakan dalam 

pelaksanaan pengelolaan kaw asan pesisir Kota Bandar Lampung yang dapat 

bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip 

kelestarian lingkungan. 

Pencemaran perairan di w ilayah pesisir telah menjadi isu utama yang dihadapi oleh 

pemerintah dan masyarakat di Kota Bandar Lampung.  Sumber pencemaran yang 

utama berasal dari limbah industri dan domestik yang mengalir melalui sungai-sungai 

yang bermuara ke laut di sepanjang pantai Kota Bandar Lampung.  Selain itu, sampah-

sampah domestik diperkirakan juga berasal dari w ilayah lain yang dibaw a oleh arus laut 

dan terdampar di sepanjang pantai. 

Masalah pencemaran laut akibat limbah industri perlu mendapat perhatian khusus.  Hal 

ini terkait dengan jenis limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut.  Beberapa limbah 

yang dihasilkan oleh industri adakalanya berupa limbah B3, seperti jenis-jenis logam 

berat yang apabila masuk ke ekosistem pesisir dapat menimbulkan dampak yang fatal, 
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baik bagi biota perairan maupun manusia yang ada di w ilayah tersebut.  Polutan yang 

berupa logam-logam berat diketahui dapat menyebabkan keracunan, kelumpuhan, 
kelainan genetik, hingga kematian. 

Dari hasil identif ikasi yang telah dilakukan oleh Wiryaw an dkk (2002), diketahui bahw a 

setidaknya terdapat 9 sungai yang bermuara ke pesisir Kota Bandar Lampung yang 

berpotensi mencemarkan w ilayah pantai tersebut.  Sungai-sungai tersebut adalah: Way  

Sukamaju, Way Keteguhan, Way Tataan, Way Belau, Way Kunyit, Way Kuala, Way  

Lunik, Way Pancoran, dan Way Galih.  Sumber pencemaran yang berasal dari limbah 

industri diperkirakan berasal dari berbagai kegiatan industri yang berada di DAS 

tersebut.  Sebagai contoh, setidaknya terdapat 22 industri di DAS Way Kuala, 13 

industri di DAS Way Lunik, 5 industri di DAS Way Pancoran, dan 2 industri di DAS Way  

Kunyit.  Kemungkinan pencemaran industri juga terjadi di w ilayah pelabuhan Panjang 

dan pelabuhan milik sw asta yang berada di sekitar Kecamatan Panjang. 

Beberapa parameter kualitas air, baik f isika, kimia, maupun biologi, yang diperoleh dari 

hasil pengukuran lapangan diketahui bahw a perairan pesisir Kota Bandar Lampung 

telah mengalami pencemaran dengan berbagai tingkatan.  Pengukuran kualitas air  

yang dilakukan di beberapa sungai, sumur penduduk, dan perairan laut di pesisir Kota 

Bandar Lampung menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. 

2.2.1  Pencemaran Perairan  

a).  Sungai 

Pengukuran kualitas air sungai dilakukan pada beberapa sungai di w ilayah pesisir Kota 

Bandar Lampung yang bermuara ke Teluk Lampung, yaitu Way Sukamaju, Way  

Keteguhan, Way Kuripan, Way Kunyit, Way Kuala, Way Lunik dan Way Galih.  Secara 

visual sungai-sungai tersebut telah mengalami penyempitan, pendangkalan, berair  

kotor dan berw arna hitam, serta terdapat banyak sampah rumah tangga.  Dibandingkan 

dengan sungai-sungai lainnya, kondisi Way Sukamaju masih lebih baik dan memiliki 

aliran air yang relatif  jernih dan masih banyak digunakan untuk keperluan mencuci bagi 

masyarakat di sekitarnya. 

Hasil pengukuran parameter kualitas air  sungai, yang meliputi f isika, kimia, dan biologi, 

pada beberapa sungai di w ilayah pesisir Kota Bandar Lampung disajikan pada Tabel 
2.1. 
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Gambar 2.11  Sungai-Sungai di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung 
 

Berdasarkan hasil pengukuran yang tertera pada Tabel 2.1 diketahui bahw a sebagian 

besar sungai-sungai yang bermuara di pesisir Kota Bandar Lampung telah mengalami 

pencemaran bahan organik yang cukup tinggi.  Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

parameter kualitas air yang diukur. Nilai oksigen terlarut (DO) sebagian besar sungai, 

kecuali Way Sukamaju, berada di baw ah baku mutu yang ditetapkan, yaitu 3 mg/l, 

bahkan nilainya mendekati nol.  Kondisi ini menyebabkan sebagian besar sungai tidak 

mendukung untuk kehidupan ikan maupun biota air lainnya.  Demikian juga dengan 

nilai COD dan BOD yang jauh melebihi ambang baku mutu.   Selain karena limbah 

domestik, nilai COD dan BOD yang tinggi juga disebabkan oleh adanya limbah industri 

yang dibuang ke sungai, misalnya industri makanan. 
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Tabel 2.1.   Parameter Kualitas Air pada Beberapa Sungai di Wilayah Pesisir Kota 
Bandar Lampung Tahun 2007 

NO. PARAMETER Sat. B.M*) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

A. FISIKA :          
 TDS mg/l 1.000 91 1080 1190 254 2680 1100 446 
 Suhu °C Dev 3 25,6 25,5 27,4 32,7 29,6 31,5 29,7 
 TSS mg/l 400 8 11 6 43 8 26 13 
B. KIMIA :          
 DO mg/l 3 3,18 0,48 0,69 0,37 0,65 0,87 0,38 
 COD mg/l 50 149,9 145,4 218,1 236,3 199,9 218,1 236,3 
 BOD mg/l 6 43,18 52,34 78,52 85,06 71,96 47,11 51,03 
 Kesadahan mg/l --- 36,51 136,16 178,17 76,66 381,97 421,24 154,09 
 Salinitas ‰ --- 0 1 1 0 4 1 0 
 Alkalinitas mg/l --- 12,5 73,04 12,08 36,52 25,00 22,05 45,37 
 pH --- 6-9 7,44 8,02 7,38 7,35 7,75 7,45 7,55 
 PO4 mg/l 1 2 3 2 4,2 5 2 6,7 
 SO4 mg/l --- 0,312 0,721 14,223 0,507 14,433 12,236 2,803 
 Nitrit mg/l 0,06 0,15 0,10 0,15 0,05 0,05 0 0 
 Nitrat mg/l 20 0,474 1,889 0,141 0,506 0,337 0,439 0,863 
 Besi (Fe) mg/l --- 0,24 1,91 0,40 0,81 0,81 0,99 0,54 
 Sulfida mg/l 0,002 0,018 0,041 0,053 0,069 0,044 0,033 0,060 
 Pb mg/l 0,03 0,017 0,042 0,008 0,024 0,006 0,014 0,010 

 Hg mg/l 0,002 Ttd 0,001 Ttd Ttd 0,002 0,002 Ttd 

 Cu mg/l 0,02 0,001 0,004 0,001 0,002 0,002 0,003 0,002 

 Cd mg/l 0,01 0,001 ttd 0,001 0,001 0,005 0,005 Ttd 

C. BIOLOGI :          

 MPN 
Coliform 

Jml/100ml 10.000 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 

 MPN Coli 
Tinja 

Jml/100ml 2.000 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 

Sumber Data:  Universitas Lampung, Agustus 2007 
Keterangan:  *)   Berdasarkan PP No.82 thn 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air, untuk Mutu Air Kelas III 
 K1 = Way Sukamaju  K3 = WayKuripan  K5 = Way Kuala K7 = Way Galih 
 K2 = Way Keteguhan  K4 = Way Kunyit  K6 = Way Lunik 
 Ttd = tidak terdeteksi 
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Kesadahan air disebabkan oleh ion-ion magnesium atau kalsium yang terdapat di 

dalam air dalam bentuk sulfat, klorida, dan hidrogen karbonat.  Tingkat kesadahan air  
sungai di pesisir Bandar Lampung adalah sebagai berikut: lunak (Way Sukamaju), agak 

sadah (Way Kunyit), sadah (Way Keteguhan, Way Kuripan, dan Way Galih), serta 

sangat sadah (Way Kuala dan Way Lunik).  Kesadahan tersebut sangat mungkin 

dipengaruhi oleh kondisi geologi tanah di sekitarnya, namun dapat juga disebabkan 

oleh aktivitas industri yang membuang limbahnya ke sungai tersebut. 

Kandungan fosfat (PO4) seluruh sungai yang diukur juga telah melebihi baku mutu yang 

ditetapkan.  Keberadaan fosfat ini merupakan indikasi bahw a sungai-sungai tersebut 

tercemar oleh limbah industri maupun rumah tangga.  Sumber pencemaran fosfat dari 

limbah rumah tangga diduga berasal dar i sisa-sisa detergen yang mengalir ke sungai.  

Way Kunyit, Way Kuala, dan Way Galih mengandung fosfat yang cukup tinggi 

dibandingkan sungai-sungai lainnya. 

Kandungan nitr it dan sulf ida pada sebagian besar sungai diketahui telah melebihi baku 

mutu.  Kondisi ini memungkinkan karena sebagian besar sungai-sungai tersebut dalam 

kondisi anaerob dan tercemar bahan organik.  Keberadaan sulf ida di perairan sungai 

menyebabkan sungai tersebut berbau busuk dan berbahaya bagi biota air.  Demikian 

pula halnya dengan nitrit yang dapat mematikan organisme air karena beracun. 

Kandungan logam berat Pb, Hg, Cu, dan Cd pada umumnya masih di baw ah baku 

mutu, kecuali kandungan Pb di Way Keteguhan.  Walaupun nilainya masih di baw ah 

baku mutu, namun keberadaan logam berat ini perlu diw aspadai karena dapat 

mengalami bioakumulasi maupun biomagnif ikasi melalui rantai makanan pada 

ekosistem perairan.  Selain itu, keberadaan logam-logam berat dalam konsentrasi yang 

kecil pun dapat berbahaya bagi organisme renik, seperti larva ikan, sehingga dapat 

menimbulkan kematian ataupun ketidaknormalan dalam pertumbuhan. 

b)   Perairan Laut 

Hasil pengukuran kualitas air di perairan Teluk Lampung yang merupakan bagian dari 

wilayah pesisir Kota Bandar Lampung disajikan pada Tabel 2.2.  Dari Tabel 2.2 

diketahui bahw a perairan laut di w ilayah Kota Bandar Lampung telah mengalami 

pencemaran.  Pencemaran yang terjadi tidak terlepas dari aktivitas masyarakat yang 

bermukim di sekitar w ilayah pesisir, seperti kegiatan rumah tangga, pengolahan ikan, 

dan industri lainnya yang banyak terdapat di sekitarnya.  Selain itu, polutan juga dapat 
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berasal dari sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Lampung serta dari w ilayah lainnya 

(Kabupaten Lampung Selatan). Di w ilayah pesisir Kabupaten Lampung Selatan 
memang banyak dijumpai tambak udang yang cukup luas dan berpotensi membuang 

limbahnya ke laut yang pada akhirnya dapat terbaw a arus menuju ke w ilayah laut Kota 

Bandar Lampung.  

Dari hasil pengukuran COD dan BOD dapat dipastikan bahw a perairan laut Kota 

Bandar Lampung telah mengalami pencemaran bahan organik yang cukup t inggi.  Nilai 

COD di setiap titik pengukuran lebih dari 250 mg/l dan beberapa di antaranya melebihi 

300 mg/l.  Demikian pula halnya dengan nilai BOD, w alaupun nilainya masih di baw ah 

baku mutu untuk kehidupan biota laut, namun tidak demikian halnya bagi kegiatan 

wisata bahari.  Beberapa lokasi w isata bahari yang saat ini berkembang di w ilayah 

pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu Pantai Puri Gading dan Pulau Kubur, ternyata  

memiliki nilai BOD di atas baku mutu yang ditetapkan.  Dari hasil pengukuran diketahui 

bahw a di perairan sekitar Gudang Lelang dan PPP Lempasing nilai oksigen terlarut 

(DO) di baw ah 5 ppm.  Kondisi ini diduga disebabkan adanya limbah bahan organik 

yang berasal dari pencucian ikan maupun limbah domestik yang masuk ke perairan.   

Kondisi yang sama juga dapat diamati pada kandungan sulf ida yang telah melebihi 

baku mutunya, baik yang disyaratkan untk perairan pelabuhan, w isata bahari, maupun 

untuk kehidupan biota air.  Tingginya kandungan sulf ida diduga berasal dari sedimen 

anaerob yang banyak mengandung bahan organik di sekitar lokasi pengukuran.  

Kandungan logam berat Pb, Hg, Cu dan Cd yang diukur di beberapa tempat 

menunjukkan keadaan yang bervariasi.  Logam Pb terdapat dalam jumlah yang 

melebihi baku mutu yang ditetapkan untuk biota laut pada lokasi di sekitar perairan laut 

di depan lahan reklamasi PT BBS, perairan di sekitar Pelabuhan Peti Kemas Panjang, 

di sekitar Pulau Kubur, dan pantai Puri Gading.  Keberadaan logam berat Hg umumnya 

masih berada dalam baku mutu yang ditetapkan, bahkan di beberapa tempat tidak 

terdeteksi; namun di sekitar perairan laut di depan lahan reklamasi PT BBS terdeteksi 

dalam jumlah yang telah melebihi baku mutu.   

Kandungan logam Cu diketahui telah melebihi baku mutu pada beberapa lokasi 

pengukuran, yaitu di L4, L5, L6, L7, L8, dan L9.    Keberadaan logam Cd telah melebihi 

baku mutu pada lokasi pengukuran L1, L2, L3, dan L8.  Di lokasi L1, yaitu di perairan 

sekitar lahan reklamasi PT BBS, kandungan Cd telah mencapai 0,026 ppm atau sekitar  

26 kali lipat dari baku mutu yang ditetapkan.  Sumber pencemaran logam-logam berat 
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ini diperkirakan dapat berasal dari aktivitas pelabuhan, docking kapal, ataupun limbah 

industri yang berasal dari perkotaan yang terbaw a oleh sungai-sungai yang bermuara 
di sekitar perairan tersebut, seperti sungai Way Belau, Way Sukamaju, Way  

Keteguhan, dan Way Kunyit.  Di w ilayah Kecamatan Panjang terdapat aktivitas bongkar  

muat batubara, yaitu di DUKS milik PT Bukit Asam.  Pada saat bongkar muat cukup 

banyak debu-debu batubara yang masuk ke perairan laut.  Hal ini juga diduga turut 

menyumbangkan sejumlah besar kandungan logam berat di perairan laut di sekitarnya. 

 
 

 
Gambar 2.12.  Pencemaran Sampah di Pantai Bandar Lampung 
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Tabel 2.2  Kualitas Air Laut di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung Tahun 2007 

B.M*) 
NO. PARAME-

TER Sat. Pela-
buhan 

Wisata 
Bahari 

Biota 
air 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 

A. FISIKA :              
 TDS mg/l --- ---  14.300 14.100 14.200 14.500 14.600 14.800 14.300 14.700 14.500 
 Suhu °C Alami Alami Alami 29,6 29,4 29,9 29,3 29,3 30,4 30,3 31,6 30,5 
 TSS mg/l 80 20 20 3 6 2 1 1 2 0 7 3 
B. KIMIA :              
 DO mg/l --- > 5 > 5 7,62 3,75 6,61 6,45 8,79 8,66 4,35 6,01 7,02 
 COD mg/l --- --- --- 327,2 290,8 308,9 327,2 308,9 327,2 327,2 299,9 290,8 
 BOD mg/l --- 10 20 18,61 18,03 18,87 16,38 17,49 15,88 16,73 17,77 18,27 
 Kesadahan mg/l --- --- --- 986,01 933,21 979,96 999,75 987,11 896,37 1.010,75 1.007,45 995,36 
 Salinitas ‰ Alami Alami Alami 33 32 33 35 35 35 34 34 34 
 Alkalinitas mg/l --- --- --- 11,10 11,38 11,24 11,10 10,96 10,68 10,82 10,53 11,24 
 pH --- 6,5-8,5 7-8,5 7-8,5 8,21 8,12 8,32 8,14 8,26 8,24 7,96 8,00 8,13 
 PO4 mg/l --- 0,015 0,015 0 0,25 0 0 0 0,25 0,50 0,25 0,25 
 SO4 mg/l --- --- --- 54,11 50,71 51,43 55,28 47,00 54,11 54,11 55,28 53,11 
 Nitrit mg/l --- --- --- 0 0,05 0 0 0 0 0,05 0,05 0,05 
 Nitrat mg/l --- 0,008 0,008 0,001 0,0075 0,0055 0,2578 0,0005 0,0082 0,0020 0,1249 0,0556 
 Besi (Fe) mg/l --- --- --- 0,08 0,1 0,11 0,10 0,08 0,10 0,09 0,12 < 0,05 
 Sulfida mg/l 0,03 Nihil 0,01 0,046 0,048 0,049 0,048 0,050 0,039 0,029 0,027 0,039 
 Pb mg/l 0,05 0,005 0,008 0,012 0,008 0,009 0,008 0,008 0,009 0,008 0,012 0,006 
 Hg mg/l 0,003 0,002 0,001 0,002 Ttd 0,001 Ttd 0,001 0,001 Ttd 0,001 Ttd 
 Cu mg/l 0,05 0,050 0,008 0,002 0,003 0,002 0,013 0,014 0,015 0,013 0,025 0,010 
 Cd mg/l 0,01 0,002 0,001 0,026 0,013 0,014 Ttd  0,001 0,001 Ttd 0,002 Ttd 
C. BIOLOGI :              
 MPN Coliform Jml/100ml 1.000 1.000 1.000 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 38 0 38 ≥ 240 240 240 
 MPN Coli 

Tinja Jml/100ml --- 200 --- ≥ 240 ≥ 240   240 38 0 38 10 240 240 

Sumber Data:  Universitas Lampung, Agustus 2007 
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Keterangan:  *)   Berdasarkan Kep. Men. LH No.51 tahun 2004 
L1= Perairan di dekat lahan reklamasi PT BBS (S 05° 27’ 25,3”  ; E 105° 16’ 12,2”) 
L2= Perairan laut di sekitar Gudang Lelang (S 05° 27’ 10,0”  ; E 105° 16’ 12,6” ) 
L3= Perairan laut di sekitar pelabuhan peti kemas Panjang (S 05° 27’ 51,8”  ; E 105° 18’ 33,5”) 
L4= Perairan laut di sekitar eks Pelabuhan Feri Srengsem (S 05° 29’ 22,8”  ; E 105° 19’ 26,9”) 
L5= Perairan tengah laut (S 05° 29’ 32,3”  ; E 105° 17’ 44,7” ) 
L6= Perairan laut di sekitar Pulau Kubur (S 05° 29’ 15,3”  ; E 105° 15’ 42,9”) 
L7= Perairan laut di sekitar PPP Lempasing (S 05° 29’ 14,5”  ; E 105° 15’ 12,4” ) 
L8= Perairan pantai Puri Gading (S 05° 28’ 14,0”  ; E 105° 15’ 08,4”) 
L9= Perairan laut di sekitar Pulau Pasaran (S 05° 27’ 53,4”  ; E 105° 15’ 48,2” ) 
 
 

c) Sumur Penduduk 

Hasil pengukuran kualitas air sumur di 12 kelurahan pesisir di Kota Bandar Lampung 

disajikan pada Tabel 2.3.  Dar i Tabel 2.3 diketahui bahw a sumur-sumur penduduk di 

wilayah pesisir Kota Bandar Lampung telah mengalami pencemaran yang dapat 

diamati dari beberapa parameter kualitas air yang tidak sesuai dengan baku mutu air  

kelas satu.     

Penduduk yang tinggal di masing-masing kelurahan tersebut pada umumnya tidak 

mengkonsumsi air sumur yang mereka miliki dengan alasan air sumur tersebut tidak 

layak untuk diminum.  Air sumur hanya digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci 

saja.  Pada umumnya mereka membeli air bersih yang banyak dijual oleh pedagang 

keliling ataupun air minum kemasan yang banyak tersedia di toko-toko.  Kelangkaan air  

bersih di w ilayah pesisir Kota Bandar Lampung memang sudah lama  dialami oleh 

masyarakat setempat; bahkan masalah ini telah menjadi isu utama dalam penyusunan 

Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung yang dilakukan oleh 

Wiryaw an dkk (2000).   

Dari hasil pengukuran diketahui bahw a kandung bahan organik sumur-sumur penduduk 

cukup tinggi.  Hal ini dapat diketahui dari nilai COD yang cukup t inggi dan melebihi 

baku mutu yang ditetapkan, yaitu 10 mg/l.  Di w ilayah tersebut nilai COD berkisar  

antara 145-218 mg/l.  Selain itu, kandungan fosfat dan sulf ida juga telah melebihi baku 

mutu yang ditetapkan. 
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Tabel 2.3  Kualitas Air Sumur di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung Tahun 2007 

NO. PARAME-
TER Sat. B.M*) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

A. FISIKA :               
 TDS mg/l 1.000 342 228 636 872 285 1.390 451 540 3.110 558 381 175 
 Suhu °C Dev 3 27,0 28,0 28,0 28,3 29,1 29,2 29,6 29,2 30,0 28,6 29,0 29,2 
 TSS mg/l 50 4 0 2 1 7 2 1 3 9 2 2 7 
B. KIMIA :               
 DO mg/l 6 1,79 2,63 4,20 2,69 0,66 2,82 1,89 1,63 4,59 2,90 1,73 2,52 
 COD mg/l 10 163,6 163,6 181,8 --- 145,4 181,76 218,1 181,76 144,9 163,6 218,1 181,76 
 Kesadahan mg/l --- 169,82 94,59 243,17 133,96 233,17 352,17 210,29 269,24 656,16 182,57 215,13 85,13 
 Salinitas ‰ --- 0 0 1 0,5 2 3 0 1 5 0,5 1 0 
 Alkalinitas mg/l --- 27,25 34,13 34,69 33,01 52,81 51,97 35,11 44,10 46,77 18,82 11,38 37,92 
 pH --- 6-9 7,06 6,88 7,54 7,41 7,43 7,59 7,68 7,38 7,34 7,49 7,56 7,52 
 PO4 mg/l 0,2 3 0,75 0,50 4 4 0,25 0,25 0,50 0,50 2 0,25 2 
 SO4 mg/l 400 14,41 8,71 34,42 5,73 0,17 25,12 11,68 20,08 33,12 16,37 13,78 0,54 
 Nitrit mg/l 0,06 0 0 0 0,05 0,05 0,15 0,15 0,20 0 0,05 0,10 0,15 
 Nitrat mg/l 10 0,169 3,951 3,283 6,446 0,716 4,369 8,352 1,163 0,302 2,118 0,489 0,216 
 Besi (Fe) mg/l 0,3 0,26 0,10 0,18 0,09 0,92 0,11 0,11 0,23 1,48 0,10 0,28 0,30 
 Sulfida mg/l 0,002 0,044 0,032 0,039 0,033 0,027 0,034 0,037 0,011 0,039 0,041 0,046 0,025 
 Pb mg/l 0,03 0,046 0,001 0,011 0,016 0,007 0,006 0,008 0,015 0,004 0,017 0,010 0,011 
 Hg mg/l 0,001 ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd Ttd 
 Cu mg/l 0,02 0,005 ttd 0,002 0,001 <0,001 0,001 0,002 ttd ttd 0,001 0,002 0,005 
 Cd mg/l 0,01 ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd Ttd 
C. BIOLOGI :               
 MPN Coliform Jml/100ml 1.000 ≥ 240 38 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 38 ≥ 240 5 ≥ 240 240 240 
 MPN Coli 

Tinja 
Jml/100ml 100 ≥ 240  240 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 240 ≥ 240 2,2 ≥ 240 240 240 

Sumber Data:  Universitas Lampung, Agustus 2007 

Keterangan:  *)  Berdasarkan PP No.82 thn 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, untuk Mutu Air Kelas I 
  S1 = Sukamaju S3 = Kota Karang  S5 = Kangkung S7 = Sukaraja S9 = Way Lunik  S11=Panjang Selatan 
  S2 = Keteguhan S4 = Pesawahan  S6 = Bumi Waras S8 = Ketapang S10=Panjang Utara S12=Srengsem 
  Ttd = tidak terdeteksi  
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Masalah utama yang sering dikeluhkan w arga adalah kondisi kesadahan air sumur  

yang mereka miliki.  Dari hasil pengukuran diketahui bahw a tingkat air sumur tersebut 

digolongkan sadah karena memiliki kandungan CaCO3 antara 150-300 mg/l.  Bahkan 

kesadahan air sumur di Kelurahan Bumi Warah dan Way Lunik  sudah termasuk sangat 

sadah (> 300 mg/l CaCO3 ).  Selain kesadahan, masalah intrusi air laut juga dialami 

oleh sumur-sumur tersebut.  Di beberapa kelurahan diketahui salinitas air sumur  

berkisar antara 0,5-5 ‰ . 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahw a sumur-sumur tersebut telah tercemar oleh 

logam berat Pb dan Cu dalam jumlah yang relatif  kecil.  Keberadaan Hg dan Cd tidak 

terdeteksi pada semua sample air sumur yang diteliti.  Kandungan logam berat Pb dab 

Cu pada umumnya masih di baw ah baku mutu atau kriteria yang ditetapkan 

berdasarkan PP No.82 tahun 2001 untuk Mutu Air Kelas I, kecuali sumur di Kelurahan 

Sukamaju yang mengandung logam Pb hingga 0.046 ppm.   

Sumber utama pencemaran logam berat Pb dan Cu yang terdeteksi di sumur-sumur  

penduduk belum diketahui secara pasti.  Keberadaan unsur-unsur logam berat tersebut 

di alam  memang sudah ada w alaupun dalam jumlah yang relatif  kecil.  Dari hasil 
pengukuran salinitas air sumur diketahui bahw a di beberapa sumur penduduk telah 

terjadi intrusi air laut, sehingga diperkirakan sumber pencemar logam berat tersebut 

dapat berasal dari intrusi air laut ataupun aliran air permukaan yang juga telah tercemar  

oleh logam berat. 

2.2.2 Perusakan Terumbu Karang 

Terumbu karang yang terdapat di perairan pesisir Kota Bandar Lampung sudah 

banyak mengalami degradasi akibat aktivitas manusia, terutama reklamasi pantai, 

illegal fishing, dan pencemaran perairan.  Di beberapa tempat hampir  dijumpai 

hamparan karang mati yang disebabkan oleh kegiatan tersebut.  Hamparan karang 

mati ditemukan di sekitar Pulau Pasaran, Pulau Kubur, Gosong Pamunggutan, Pantai 

Sukaraja hingga Karang Maritim.  Keberadaan karang mati ini dapat dilihat dar i 

beberapa ciri, yaitu mengalami bleaching (pemucatan), patah, dan tercerai berai.  

Karang mati yang mengalami bleaching diduga disebabkan aktivitas illegal fishing yang 

menggunakan racun sianida untuk menangkap ikan karang, baik ikan konsumsi 

maupun ikan hias; sedangkan karang mati yang patah dan berserakan diduga kuat 

disebabkan oleh penggunaan bom ikan. Dari hasil w awancara dengan nelayan 
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setempat diketahui bahw a kegiatan illegal fishing tersebut pernah dilakukan oleh 

nelayan Kota Bandar Lampung sejak tahun 1980-an hingga tahun 2000.  Kegiatan 

reklamasi pantai yang dilakukan oleh pihak sw asta juga menyebabkan kehilangan 

yang cukup besar habitat terumbu karang yang pada mulanya banyak terdapat di 

sepanjang pantai Kota Bandar Lampung.  Kegiatan pengambilan karang yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat untuk membangun pondasi rumah ataupun 

reklamasi hingga saat ini masih banyak terjadi.  Kegiatan ini sudah jelas merusak 

terumbu karang.  

 

 
Gambar 2.13  Aktivitas Pengambilan Karang untuk Bahan Reklamasi  

(Lokasi: Pantai Karang Maritim, Januari 2007) 
 
Pada saat survei lapangan diketahui bahw a masyarakat di sekitar Pulau Pasaran, 

Sukaraja dan Karang Marit im masih sering mengambil jenis karang massive, baik yang 
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telah mati maupun masih hidup, dengan alasan lebih mudah dan murah untuk 

digunakan membangun pondasi rumah mereka yang memang berada di atas  

permukaan laut.  Bahkan beberapa di antara mereka menjual karang tersebut dengan 

harga sekitar Rp 30.000,00 per meter kubik.  Aktivitas pengambilan karang tersebut 

berlangsung setiap hari yang dilakukan oleh beberapa masyarakat setempat. 

Diperkirakan dibutuhkan w aktu yang lama untuk dapat memulihkan kembali terumbu 

karang yang telah rusak tersebut.  Menurut Nybakken (1988), untuk dapat memulihkan 

habitat terumbu karang dibutuhkan w aktu yang cukup lama, yaitu antara 50 hingga 100 

tahun, tergantung dari kualitas perairan, t ingkat tekanan terhadap lingkungan, letak 

terumbu karang yang akan menjadi sumber penghasil individu karang baru, dan lain-

lain.  Di beberapa perairan yang saat ini terdapat hamparan karang mati telah mulai 

ditumbuhi kembali oleh karang hidup, baik dari jenis hard coral maupun soft coral.   

 
  

 
Gambar 2.14  Hamparan Karang Mati (A, B) dan Aktivitas Karang Hidup yang 

Mulai Tumbuh di Sekitarnya (C,D) 

A B 

C D 
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 (Sumber:  Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung, 2006) 
 

2.2.3 Upaya Penanggulangan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah berupaya untuk mengurangi dan mencegah 

pencemaran dan perusakan sumberdaya pesisir melalui berbagai cara.  Salah satunya 

adalah dengan menggalakkan Program Ayo Bersih-Bersih.  Lingkungan pesisir Kota 

Bandar Lampung merupakan w ilayah yang menjadi sasaran gerakan tersebut. 

Di samping itu juga Pemda Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perikanan dan 

Kelautan giat membangun opini publik dan meningkatkan pemahaman mereka tentang 

pentingnya menjaga w ilayah pesisir dari berbagai aktivitas yang merusak.  Hal ini 

dilakukan melalui media massa setempat, forum diskusi, ataupun penyuluhan langsung 

kepada masyarakat pesisir.  

Pembentukan Kelompok Mayarakat Pengaw as (Pokmasw as) di masing-masing 

kecamatan pesisir oleh Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan upaya lainnya untuk 

memberdayakan dan mengoptimalkan pengaw asan yang dilakukan oleh masyarakat 

setempat.   Dengan adanya kelompok pengaw as ini setidak-t idaknya perusakan 

sumberdaya pesisir dapat berkurang. 

Di bidang lingkungan hidup, Bapedalda Kota Bandar Lampung secara rutin memantau 

kualitas air  sungai-sungai dan perairan laut Kota Bandar Lampung.    Hal ini 

merupakan upaya dini untuk mencegah dampak lebih lanjut yang dit imbulkan akibat 

pencemaran perairan.   

Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini tengah menata w ilayah pesisirnya.  Dimulai 

pada tahun 2006 melalui beberapa kajian untuk menginventarisir potensi dan 

permasalahan di w ilayah pesisir, seperti kondisi habitat-habitat pesisir yang sensitif 

(terumbu karang, padang lamun, dan mangrove) yang masih tersisa, kajian tentang 

f isik dan spasial w ilayah pesisir, serta sosial ekonomi masyarakat pesisir Kota Bandar  

Lampung. 

Dalam rangka penataan w ilayah pesisirnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah 
merumuskan kebijakan pembangunan kaw asan ini, antara lain: 

• Mengarahkan pembangunan pesisir Kota Bandar Lampung pada empat tujuan 

yang seimbang, yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi yang t inggi dan berlangsung 

secara berkelanjutan; 2) peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, 
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khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya 

yang berskala kecil; 3) terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumberdaya 

kelautan; serta 4) menjadikan laut sebagai pemersatu dan kedaulatan bangsa. 

• Untuk dapat merealisasikan tujuan pembangunan kelautan secara 

berkelanjutan, maka perlu dilaksanakan agenda pembangunan kelauatan 

secara terpadu, yaitu menyusun dan mengimplementasikan tata ruang pesisir  
dan laut. 

Pada tahun 2007 dengan diinisiasi oleh Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(KP3K)  Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Pemda Kota Bandar Lampung 

menyusun Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung serta 

penetapan Zonasi Kaw asan Pesisir.  Penyusunan kedua dokumen ini melibatkan t im 

teknis yang berasal dari berbagai instansi/dinas  Kota Bandar Lampung, LSM, dan 

perguruan tinggi (Universitas Lampung).  Kedua dokumen ini nantinya akan menjadi 

dasar dalam berbagai pertimbangan untuk perencanaan penataan w ilayah pesisir Kota 

Bandar Lampung.  Rencana aksi penataan w ilayah pesisir Kota Bandar Lampung 

selanjutnya diharapkan dapat terlaksana di tahun berikutnya.  Sebagai payung hukum 

maka akan disusun peraturan daerah (perda) Kota Bandar Lampung yang mengatur  

pengelolaan sumberdaya pesisir di w ilayah Kota Bandar Lampung. 

2.3  GELOMBANG PASANG LAUT 

2.3.1  Fenomena Gelombang Pasang 

Fenomena alam yang berupa gelombang pasang yang mencapai t inggi 3-7 meter di 14 

propinsi di pantai barat Sumatera, pantai selatan Jaw a hingga selatan Nusa Tenggara 

beberapa hari sejak tanggal 17 Mei 2007, menurut para ahli,  disebabkan paduan tiga 
fenomena, yaitu: (1) gelombang Kelvin yang berasal dari Samudra Hindia menjalar di 

sepanjang garis ekuator terkait dengan perputaran periodik bumi ke arah timur pada 

pergantian musim (Mei-Juni), terpecah saat bertemu dengan daratan Sumatera; (2)  

adanya alun (sw ell) yang disebabkan oleh akumulasi angin, bermula dari semburan 

angin muson timur dari bagian tenggara Australia berkecepatan 21-25 knot menuju 

barat daya ke pesisir selatan Pulau Jaw a sehingga menimbulkan gelombang; dan (3)  

peristiw a astronomi, gravitasi matahari ketika posisi matahar i-bulan-bumi sejajar yang 

menyebabkan gaya tarik maksimum. 
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Kejadian ini telah menyebabkan kerusakan dan kerugian di w ilayah pesisir yang 

sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan. 

Dampak langsung yang terjadi akibat dari gelombang pasang adalah sebagai berikut: 

(1) terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini mengandalkan 

kehidupannya menangkap dan membudidayakan ikan; (2) kerugian secara langsung 

yang diderita oleh masyarakat pesisir akibat rusak dan hilangnya sarana dan 

infrastruktur; (3) kerusakan lingkungan biofisik; dan (4) kurangnya suplai ikan di pasar  

sebagai sumber gizi masyarakat.  

Gelombang pasang laut tersebut juga melanda sebagian besar pantai-pantai  di 

Provinsi Lampung antara tanggal 17-19 Mei 2007.  Tinggi gelombang pasang ini 

berkisar antara 3-5 meter yang menghantam w ilayah pesisir sehingga menyebabkan 

kepanikan di masyarakat.  Menurut BMG Provinsi Lampung, gelombang pasang terjadi 

sejak hari Selasa, 17 Mei 2005 pukul 01.00 WIB. Gelombang pasang ini melanda 

pantai-pantai di w ilayah Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kota 

Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan.  Gelombang tinggi ini menyapu 

bibir pantai dan naik hingga satu meter ke areal perumahan w arga.  Akibat terjangan 
gelombang pasang ini di beberapa w ilayah pesisir telah terjadi kerusakan, antara lain 

rumah penduduk, perahu nelayan, gedung sekolah, sarana dan prasarana TPI, jalan, 

dan lain-lain.    

2.3.2  Dampak Kerusakan  

A.  Kota Bandar Lampung  

Di Bandarlampung, gelombang setinggi tiga meter menerjang kampung nelayan di 

sepanjang pesisir yang meliputi Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Teluk 

Betung Utara, dan Kecamatan Panjang.  Di Kelurahan Karangmarit im (Panjang)  

gelombang pasang ini menghancurkan beberapa rumah penduduk, bahkan ada yang 

terseret hingga 50 m ke tengah laut.  Rumah-rumah w arga di daerah ini memang 

dibangun tepi pantai dengan sistem tancap menggunakan t iang pancang kayu.  Selain 

menghancurkan beberapa rumah w arga, amukan gelombang pasang ini juga merusak 

talud di Panjang Utara sepanjang 50 m.  Kerugian juga dialami oleh beberapa w arga 

yang tinggal di Pulau Pasaran, yaitu rusaknya rumah-rumah mereka dan kapal-kapal 

nelayan yang sandar di sekitarnya. 



STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAE RAH PROVINSI LAMP UNG 2007 
 

II-  33

B.  Kabupaten Lampung Barat  

Di Kabupaten Lampung Barat kerusakan parah akibat terjangan ombak terjadi di pesisir  

pantai Kecamatan Bengkunat, Ngambur, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Lemong, dan 

Karyapenggaw a. Ratusan rumah rusak berat dan ringan dihantam ombak setinggi 

empat meter pukul 06.00 WIB pada 18 Mei 2007.  Sejumlah fasilitas umum juga rusak 

dan jalan-jalan digenangi air laut setinggi 20-50 cm. Puluhan perahu nelayan ikut 

hanyut terbaw a ombak.  Dari berbagai informasi yang berhasil dihimpun diketahui 

bahw a Kecamatan Lemong menderita kerugian paling besar. Ombak mengamuk di 11 

pekon yakni Tanjungjati, Tanjungsakti, Waybatang, Pardahaga, Lemong, Cahyanegeri, 

Malaya, Pagardalam, Bambang, Penegahan, dan Bandarpugung.  Di Pekon Bambang 

68 rumah rusak ringan dan 6 rusak berat termasuk Masjid Nurul Huda. Di Pekon 

Malaya 30 rumah rusak ringan dan satu rusak berat; Pekon Penengahan 28 rumah 

rusak ringan dan ombak menggerus tempat pemakaman umum (TPU). Di pekon ini 

juga, air laut sempat menyeberang ke jalur lintas barat (jalinbar) yang berjarak sekitar  

200 meter dari pantai. Selain itu, pagar SDN Cahyanegeri rubuh.  Di Pekon 

Bandarpugung t idak ada kerusakan yang berarti, ruas jalan hanya tersiram air pasang.  

Di Pekon Pardasuka, Kecamatan Bengkunat, t idak kurang dar i 11 rumah w arga rusak 

dengan perincian 7 rumah rusak total dan 4 lainnya rusak parah. Selain itu, gelombang 

menghancurkan puluhan perahu nelayan. Sembilan perahu rusak total dan 40 lainnya 

rusak ringan. Untuk menghindar i hal-hal yang t idak diinginkan, sejumlah w arga 

setempat juga mengungsi ke tempat yang lebih aman.  

Kerusakan juga dialami w arga Pekon Waynukak, Kecamatan Karya Penggaw a. Di 

pekon ini puluhan rumah diterjang ombak. Namun dari hasil pendataan, hanya satu 

rumah yang rusak ringan.  Kerusakan terparah dialami oleh SMPN setempat berupa 

robohnya tembok bangunan sepanjang tiga meter. Selain itu ruas jalan di sekitar  

Waymayah tergenang air laut hingga mencapai ketinggian 50 centimeter.  

Di Pekon Tanjungsetia, Kecamatan Pesisir Selatan, gelombang pasang juga merusak 

perahu nelayan setempat. Bahkan air menggenang di jalan bagian belakang pekon 

setempat.  Genangan air dilaporkan mencapai setinggi 15-50 cm.  Peristiw a serupa 

juga ter jadi di Kecamatan Persiapan Ngambur  dan Pesisir Tengah. Puluhan rumah 

diterjang ombak meski t idak ada yang mengalami kerusakan.      
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C. Kabupaten Lampung Selatan  

Terjangan gelombang pasang di Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, telah 

menyebabkan puluhan rumah dan fasilitas umum berupa jalan rusak. Puluhan perahu 

milik nelayan juga ikut rusak akibat disapu ombak.  Bahkan dinding SDN 2 Waymuli 

yang terletak tak jauh dari pinggir laut jebol serta tiga lokal sekolah ambruk.  Akibatnya 

kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut diliburkan. Para guru yang hendak 

mengajar bergotong-royong mengangkut peralatan yang masih bisa diselamatkan. 

Sekolah ini berjarak sekitar 10 meter dari bibir pantai.  Gelombang pasang setinggi tiga 

meter itu juga merusak puluhan rumah di Desa Kunjir dan Desa Way Muli. Akses jalan 

menuju kedua desa itu pun sempat terputus karena tertutup bebatuan dan pasir laut. 

Sebagian w arga terpaksa mengungsi karena khaw atir terjadi gelombang susulan.   

Dilaporkan juga bahw a tanggul Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Way Muli mengalami 

kerusakan dan jalan masuk ke PPI Kalianda rusak sepanjang 15 m.  

 

 

 
 
 
Gambar 2.15   
SDN 2 Waymuli yang Rusak Parah 
Diterjang Gelombang Pasang 
(Sumber: Radar Lampung, 19 Mei 2007) 

D.  Kabupaten Tanggamus 

Gelombang pasang yang menerjang pesisir pantai Teluk Semangka, Kabupaten 

Tanggamus, antara pukul 07.00 sampai 08.00 WIB telah menyebabkan kepanikan 

warga setempat.  Gelombang yang diikuti angin kencang menerjang puluhan 

pemukiman di Kelurahan Pasarmadang, w ilayah Dermaga Teluk Semangka dan di 

pesisir pantai Kecamatan Wonosobo. Meskipun t idak ada korban jiw a, gelombang 
pasang  tersebut telah merusak puluhan rumah w arga RT 10 dan RT 14 Dusun 

Kapuran, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kotaagung Pusat,  berikut lokasi 

tempat pemakaman umum (TPU) yang terdapat di pinggiran pantai.  Hampir seluruh 

rumah yang berada di pinggiran pantai mengalami kerusakan parah. Bahkan beberapa 

rumah yang terbuat dari geribik (anyaman bambu) ada yang hanyut terbaw a arus; 
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sedangkan rumah yang permanen atau semi-permanen banyak yang rusak parah. 

Karena pondasi rumah mereka ikut ambruk terbaw a gelombang pasang.   Kerusakkan 

juga ter jadi di kompleks TPU yang baru saja diperbaiki. Tulang tengkorak manusia dan 

kain kafan pembungkus mayat banyak  bertebaran di tepi pantai. Warga 

mengumpulkan tulang-tulang tersebut untuk dimakamkan kembali. Makam yang masih 

memiliki ahli w aris dipindah ke daerah yang lebih tinggi. 

2.3.3  Upaya Penanggulangan Bencana 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu korban 

gelombang pasang antara lain dengan menginventarisir kerugian w arga dan 
memberikan santunan untuk membenahi kerusakan dan kerugian yang diderita w arga.  

Pemerintah Kabupaten Tanggamus bahkan menyediakan lahan untuk merelokasi 33 

orang kepala keluarga (KK) korban gelombang pasang ke lokasi lahan tanah yang jauh 

dari bibir pantai.  Masing-masing KK mendapatkan bantuan tanah pekarangan untuk 

rumah seluas 10 x 15 meter. Bantuan tersebut diberikan kepada 12 orang w arga RT 10 

dan 21 orang w arga RT 14. 

Hantaman gelombang pasang yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di kaw asan 

pesisir Lampung telah menggugah kesadaran para stake holders akan pentingnya 

upaya-upaya mitigasi bencana di w ilayah pesisir.  Sehubungan dengan keraw anan 

wilayah pesisir terhadap bencana alam maka perlu upaya untuk meminimalisir dampak 

yang ditimbulkannya.  Mitigasi adalah rangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan f isik maupun  penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana.  Pemahaman bahw a bencana di 

kaw asan pesisir tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola sehingga tidak 

menimbulkan kerusakan dan korban jiw a dalam jumlah besar, perlu secara terus 

menerus disosialisasikan dan disuluhkan kepada masyarakat pesisir. Teknik-teknik 

mitigasi bencana perlu diperkenalkan dan dibudayakan kepada masyarakat pesisir. 

Pemerintah pusat, antara lain melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, telah 

berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengambil beberapa 

tindakan yang perlu segera dilakukan.  Sejak tanggal 17 Mei 2007, Departemen 

Kelautan dan Per ikanan (DKP) telah melakukan komunikasi dengan Dinas Kelautan 

dan Perikanan kabupaten/kota melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi 

Lampung mengenai inventarisasi data kerusakan  sarana/prasarana dan masyarakat 
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pesisir yang terkena dampak gelombang pasang. Disamping itu, t im DKP juga 

ditugaskan ke beberapa lokasi untuk koordinasi dengan Pemer intah Daerah melakukan 

observasi kerusakan dan verif ikasi data. 

Beberapa langkah yang telah dikomunikasikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota melalui 

Pemerintah Propinsi pada tanggal 17 dan 18 Mei 2007 antara lain: 

(a) tanggap darurat berupa pengamanan keluarga dan aset termasuk 

kapal/perahu, dan alat tangkap.  

(b) saran agar Pemda mengusulkan operasi pasar beras kepada Dolog setempat. 

(c) melakukan inventarisasi masyarakat pesisir, dan sarana/prasarana kelautan 

dan perikanan yang terkena dampak.  

(d) bersama Pemda melakukan koordinasi dengan Satkorlak setempat untuk 

mengambil langkah-langkah penanganan di daerah.  

(e) memantau terus ramalan cuaca laut yang dikeluarkan kantor BMG setempat 

dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan. 

Langkah lebih lanjut DKP ke depan antara lain: (1) bersama Pemda melakukan 

verif ikasi data, (2) mendukung Pemda melakukan langkah tanggap darurat berupa 
bantuan sembako untuk masyarakat, (3) membantu Pemda menyusun rencana 

rehabilitasi/rekonstruksi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran tahun 2007. 

Prioritas pertama adalah membantu Pemda agar masyarakat nelayan kembali melaut 

dan masyarakat pesisir lainnya kembali melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Dana 

pemulihan/rehabilitasi bertahap menggunakan APBN 2007 dan APBD I/II disesuaikan 

dengan t ingkat masalahnya, pembiayaan APBN dapat berupa revisi A PBN 2007 atau 

bila diperlukan APBN perubahan (ABT). Mengantisipasi terjadinya bencana yang lebih 

serius, DKP juga telah melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Nasional 

(Bakornas) Penanggulangan Bencana. 

Beberapa strategi yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi terjadinya gelombang 

pasang yang sebagian besar berdampak kepada nelayan adalah sebagai berikut:  

(1) memasukkan resiko gelombang pasang (bencana laut/pesisir) dalam 

kebijakan, perencanaan dan program-program pembangunan kelautan dan 

perikanan yang berkelanjutan, secara terpadu dan efektif , dengan penekanan 
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khusus pada pencegahan, persiapan dan pengurangan kerentanan (disaster 

preparedness) selama berlangsungnya gelombang pasang;  

(2) pengembangan dan penguatan institusi, mekanisme dan kapasitas 

kelembagaan terutama di daerah dan masyarakat pesisir sehingga 

masyarakat pesisir dapat meningkatkan ketahanannya terhadap bencana 

pesisir;  

(3) meningkatkan kerjasama dengan BMG dan sosialisasi data ramalan cuaca 

kepada masyarakat sehingga mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh 

gelombang pasang/bencana pesisir. 

DKP akan bekerjasama dengan Pemda mensosialisasikan pembangunan kaw asan 

pesisir berbasis mit igasi bencana, antara lain meliputi tata ruang pesisir, zonasi untuk 

berbagai keperluan di pesisir (termasuk perumahan) dan konstruksi rumah ramah 

bencana (building code).   Pada tahun 2007 DKP telah bekerjasama dengan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan penyusunan Rencana Strategis  

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Rencana Zonasi Kaw asan Pesisir Kota Bandar  

Lampung.  Upaya-upaya mitigasi bencana di w ilayah pesisir akan menjadi masukan 
yang berharga untuk penyusunan kebijakan tersebut dalam rangka penataan w ilayah 

pesisir Kota Bandar Lampung.  Demikian pula halnya akan dilakukan untuk 

kabupaten/kota lainnya di w ilayah pesisir Lampung yang raw an bencana di masa 

mendatang. 

2.4  WABAH FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) 

2.4.1  Virus Flu Burung 

Penyebab f lu burung adalah virus influenza tipe A . Virus influenza termasuk famili 

Orthomyxoviridae. Virus influenza tipe A dapat berubah-ubah bentuk (Drift, Shift), dan 

dapat menyebabkan epidemi dan pandemi. Berdasarkan sub tipenya terdiri dari 

Hemaglutinin (H) dan Neuramidase (N) . Kedua huruf ini digunakan sebagai identif ikasi 

kode subtipe f lu burung yang banyak jenisnya.  Pada manusia hanya terdapat jenis  

H1N1, H2N2, H3N3, H5N1, H9N2, H1N2, H7N7. Sedangkan pada binatang H1-H5 dan 

N1-N98. Strain yang sangat virulen/ganas dan menyebabkan f lu burung adalah dari 

subtipe A H5N1. Virus tersebut dapat bertahan hidup di air sampai 4 har i pada suhu 

22°C dan lebih dar i 30 hari pada 0°C. Virus akan mati pada pemanasan 60° C selama 
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30 menit atau 56°C selama 3 jam dan dengan detergen, desinfektan misalnya formalin, 

serta cairan yang mengandung iodin.  

Virus f lu burung subtipe H5N1 dapat menyebar dengan cepat diantara populasi unggas  

dengan kematian yang t inggi. Bahkan dapat menyebar antar peternakan dari suatu 

daerah ke daerah lain. Dari hasil studi yang ada menunjukkan, unggas yang sakit oleh 

Influenza A H5N1 dapat mengeluarkan virus dengan jumlah besar dalam kotorannya.  

Gejala f lu burung pada unggas antara lain ditandai dengan jengger berw arna kebiruan, 

adanya borok di kaki, dan disertai kematian secara mendadak.  Masa inkubasi virus ini 

pada unggas adalah 1 minggu. 

 

 
Gambar. 2.16  Ciri-Ciri Unggas yang Terjangkit Virus Flu Burung (AI) 

 

Virus f lu burung subtipe H5N1 yang pada umumnya menyerang unggas, burung dan 

ayam, kemudian dapat menyerang manusia (penyakit zoonosis). Orang yang 

mempunyai resiko besar untuk terserang f lu burung (H5N1) ini adalah peker ja 

peternakan unggas, penjual dan penjamah unggas.  Virus f lu burung yang hidup di 
dalam saluran pencernaan unggas dapat dikeluarkan bersama kotoran, dan infeksi 

akan ter jadi bila orang mendekatinya. Penularan diduga terjadi dari kotoran secara oral 

atau melalui saluran pernapasan. Orang yang terserang f lu burung menunjukkan gejala 

seperti terkena f lu biasa, antara lain demam (suhu badan diatas 38°C), sakit 

tenggorokan dan batuk, radang saluran pernapasan atas, nyeri otot, sakit kepala, 
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infeksi mata, dan selanjutnya dalam w aktu singkat dapat menjadi lebih berat dengan 

terjadinya peradangan di paru-paru (pneumonia) yang apabila tidak dilakukan 

tatalaksana dengan baik dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, setiap kasus 

f lu yang menderita pneumonia dengan faktor risiko kontak dengan burung pada daerah 

yang sedang terjadi KLB unggas “f lu burung” (kasus probable) perlu diambil 

spesimennya untuk pembuktian laboratorium.  

Flu burung banyak menyerang anak-anak di baw ah usia 12 tahun. Hampir separuh 

kasus f lu burung pada manusia menimpa anak-anak, karena sistem kekebalan tubuh 

anak-anak belum begitu kuat. Padahal, penyakit ini belum ada obatnya. Pender ita 

hanya akan diberi obat untuk meredakan gejala yang menyertai penyakit f lu itu, seperti 

demam, batuk atau pusing. Obat-obatan itu hanya meredam gejalanya, tapi tidak 

mengobati.  

Penularan virus AI dari manusia ke manusia masih diperdebatkan oleh para ahli.  

Bahkan menurut salah seorang pakar, peluang penularan virus ini dari manusia ke 

manusia adalah 50:50.  Kemampuan virus f lu burung adalah membangkitkan hampir  

keseluruhan respon "bunuh diri" dalam sistem imunitas tubuh manusia. Semakin 
banyak virus itu tereplikasi, semakin banyak pula sitoksin--protein yang memicu untuk 

peningkatan respons imunitas dan memainkan peran penting dalam peradangan yang 

diproduksi tubuh. Sitoksin yang membanjiri aliran darah, karena virus yang bertambah 

banyak, justru melukai jaringan-jaringan dalam tubuh (efek bunuh diri). 

2.4.2  Penyebaran AI di Lampung 

a)  Kasus AI tahun 2003-2006 

Penyakit f lu burung di Lampung dilaporkan per tama kali ter jadi di Kecamatan 

Purbolinggo, Lampung Timur pada bulan Desember 2003. Diduga masuk ke 

Lampung melalui perdagangan ayam ras afkir dar i Pulau Jaw a. Pada akhir  tahun 

2003 penularan A I telah menyebar di 10 kabupaten/kota  (88 kecamatan) dengan 

kematian unggas  sebanyak 977.718 ekor .   

Pada tahun 2004 ter jadi peningkatan kasus A I di Prov ins i Lampung dengan 

kematian unggas  sebanyak 1.835.218 ekor. Kasus menurun drastis sejak bulan 

April 2004.  Penyebaran A I ter jadi di 9 kabupaten/kota pada 130 kecamatan. 
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Pada tahun 2005 kasus positif  A I menurun drastis dibandingkan tahun 2004  

dengan total kematian unggas sebanyak 4.355 ekor  yang menyerang di 4 

kabupaten/kota (8 kecamatan).   Penurunan kasus AI di tahun 2005 t idak ter lepas  

dar i peran pemer intah, pengusaha, dan masyarakat dalam pengendalian penyakit 

AI di Lampung.  Pada tahun 2006 kasus pos it if  AI sedikit meningkat dibandingkan 

tahun 2005 dengan kematian unggas sebanyak 16.870 ekor .  Penyebaran A I 

terjadi di 30 kecamatan pada 7 kabupaten/kota di Prov ins i Lampung.  

b)  Kasus AI tahun 2007 

Kasus A I di Provinsi Lampung tahun 2007 sampai dengan 31 September 2007 

terjadi di 93 kecamatan yang tersebar di 10 kabupaten/kota.  Unggas yang mati 

akibat A I ber jumlah 10.372 ekor.  Kasus kematian unggas akibat A I terbanyak 

terdapat di Kabupaten Way Kanan, yaitu sebanyak 4.511 ekor. Kota Metro dan 

Bandar Lampung menempati urutan kedua dan ketiga kasus A I terbanyak di 

Prov ins i Lampung, yaitu mas ing-mas ing dengan kasus kematian unggas sebanyak  

1.657 ekor dan 1.471 ekor. Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah yang 

paling sedikit ter jadinya kasus A I dengan kematian unggas  sebanyak 164 ekor.  

Kasus kematian unggas akibat f lu burung di Prov ins i Lampung memuncak pada 

bulan Maret 2007 dengan kematian unggas sebanyak 4.327 ekor dan menurun 

drastis pada bulan April hingga September .  Data selengkapnya disajikan pada 

Tabel 2.4.   

Kasus kematian unggas akibat AI di Lampung Barat meliputi 15 kecamatan, di 

Kabupaten Lampung Utara dan Tanggamus mas ing-mas ing 13 kecamatan, dan di 

Bandar Lampung 12 kecamatan.  Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.5.  Di 

Bandar Lampung kasus kematian unggas akibat A I yang terbanyak terdapat di 

Kecamatan Tanjung Karang Barat dengan kematian unggas sampai bulan 

September 2007 sebanyak 1.010 ekor.   Di Kabupaten Tanggamus kasus  

kematian unggas akibat A I yang terbanyak terdapat di Kecamatan Pugung dengan 

kematian unggas sebanyak 149 ekor.  Kecamatan Metro Pusat merupakan 

kecamatan di Kota Metro yang paling banyak ditemukan kematian unggas, yaitu 

mencapai 1.143 ekor.  Kasus kematian unggas terbanyak di Kabupaten Lampung 

Utara terdapat di Kelurahan Kotabumi dengan jumlah 500 ekor ; sedangkan di 

Kabupaten Way Kanan terdapat di Kecamatan Baradatu (2.970 ekor) dan Rebang 

Tangkas  (1.169 ekor). 
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      Tabel 2.4  Rekapitulasi Kematian Unggas Akibat Penyakit Avian Influenza Selama Tahun 2007 

                                 (satuan: ekor) 

Bulan No. Kabupaten/kota Jumlah 
Kec. Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep 

Jumlah Total 

1 Lampung Timur 8 0 2 14 101 0 4 50 10 91 272 

2 Lampung Tengah 7 0 0 12 18 10 11 15 70 28 164 

3 Tanggamus 13 138 67 12 23 9 0 46 19 23 337 

4 Metro 5 71 1.315 8 21 3 5 203 0 31 1.657 

5 Tulang Baw ang 4 0 2 401 0 0 0 0 15 0 418 

6 Lampung Selatan 10 47 0 81 12 17 8 45 60 34 304 

7 Bandar Lampung 12 259 49 1.095 3 0 30 20 4 11 1.471 

8 Lampung Barat  15 0 0 158 40 31 76 20 105 83 513 

9 Lampung Utara 13 502 0 45 35 8 68 5 17 45 725 

10 Way  Kanan  6 1.164 0 2.501 0 177 485 181 0 3 4.511 

Jumlah Total 93 2.181 1.435 4.327 253 255 687 585 300 349 10.372 
Sumber:  Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Provinsi Lampung (2007) 
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Tabel 2.5  Daftar Kecamatan yang Ter jangkit Penyakit Flu Burung Menurut 
Kabupaten/Kota di Prov insi Lampung Tahun 2007 

 
Kecamatan No. Kabupaten/Kota 

Nama Jumlah 

1 Bandar Lampung 

Tanjung Karang Pusat, Kemiling, Tanjung 
Seneng, Sukarame, Rajabasa, Teluk Betung 
Utara, Kedaton, Panjang, Sukabumi, Teluk 
Betung Selatan, Tanjung Karang Barat.  

12 

2 Tanggamus 

Pugung, Gunung Alif, Kota Agung Barat, 
Gisting, Pagelaran, Kota Agung Timur, 
Semaka, Air Naningan, Banyumas, Talang 
Padang, Pringsewu, Cu kuh Balak, Wono sobo 

13 

3 Metro Metro Selatan, Metro Barat, Metro Pusat, Met ro 
Utara, Metro Timur. 5 

4 Lampung Selatan 
Sidomulyo, Candipuro, Jati Agung, Kalianda, 
Natar, Penengahan, Rajabasa, Punduh Pidada, 
Kedondong 

10 

5 Lampung Utara 

Kotabumi, Semuli Raya, Bunga Mayang, Abung 
Tinggi, Blambangan, Abung Selatan, Abung 
Timur, Sungkai Jaya, Hulu Sungkai, Abung 
Semuli, Bukit Kemuning, Kotabumi Selatan, 
Abung Kunang 

13 

6 Way Kanan Baradatu, Rebang Tangka s, Blambangan 
Umpu, Kasui, Negeri Agung, Banjit. 

6 

7 Tulang Bawang Banjar Agung, Mesuji, Penawar Tama, Way 
Serdang 4 

8 Lampung Timur 
Batanghari, Pekalongan, Mero Kibang, 
Purbolinggo, Sekampung, Batanghari Nuban, 
Way Jepara,  Labuhan Ratu 

8 

9 Lampung Barat 

Balik Bukit, Pa sa r Liwa, Pe si sir Selatan, Pesi sir 
Tengah, Karya Pengawa, Sukau, Pe sisi r Uta ra, 
Balalau, Sumberjaya, Sekincau, Way Tenong, 
Ngambur, Batu Bra k 

15 

10 Lampung Tengah Seputih Mataram, Punggur, Padang Ratu, Kota 
Gajah, Pubian, Rumbia, Seputih Banyak 7 

Sumber:  Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Provinsi Lampung (2007) 

 

2.4.3   Upaya Penanggulangan 

Upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hew an Prov ins i Lampung untuk menanggulangi dan mencegah 

merebaknya penyakit f lu burung adalah: 

a. Peningkatan Biosecurity 

Biosecurity adalah semua tindakan untuk memutus mata rantai penularan 

penyakit.  Pelaksanaan biosekur ity di peternakan pembibitan (breeding farm)  

dilaksanakan sangat ketat (high level biosecurity) , di perusahaan-perusahaan 
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peternakan komersial termasuk kemitraan ketat, tetapi di t ingkat petani sambilan 

(dengan jumlah beberapa ekor) sebagian besar t idak dilakukan. Hal ini yang 
mengakibatkan kasus-kasus kematian lebih banyak ter jadi pada ayam buras  

dibandingkan pada peternakan ayam ras. 

Peningkatan biosecur ity dilakukan dengan des infeksi alat dan fasilitas peternakan; 

melarang pengeluaran unggas sakit, kotoran, dan limbah peternakan; membatas i 

keluar masuknya orang ke dalam lokas i peternakan; ser ta mencegah keluar  

masuknya t ikus dan hew an lain ke dalam lokasi peternakan. 

Program pendistr ibus ian desinfektan merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

Pemda Prov ins i Lampung untuk pencegahan penyebaran A I melalui peningkatan 

biosecur ity.  Distr ibus i desinfektan pada tahun 2007 sebanyak 2.000 liter yang 

disebar  di semua kabupaten/kota. 

b. Vaksinasi massal  

Pada peternakan perbibitan (breeding farm)  dan peternakan ayam ras petelur  

pelaksanaan vaks inas i dilakukan oleh para peternak bersangkutan, sedangkan 

pelaksanaan vaks inasi pada ayam buras dilakukan oleh petugas peternakan di 

kecamatan bersama masyarakat.  Vaksinas i dilakukan terhadap seluruh unggas  

yang sehat. 

Realisasi vaksinas i selama tahun 2004 hingga 206 yang telah dilakukan oleh 

Pemda Provinsi Lampung adalah sebagai ber ikut: 

• Tahun 2004: 11.820.488 dosis (H5N1) 

• Tahun 2005: 10.570.667 dosis (H5N1) 

• Tahun 2006: 7.118.300 dos is (H5N2) 

Distr ibusi vaksin ke sepuluh kabupaten/kota sampai dengan Juli 2007 adalah 

sebanyak 3.004.200 dosis (Tabel 2.6). 
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Tabel 2.6  Distr ibus i Vaksin di Provinsi Lampung Hingga Juli 2007 

No. Kabupaten/Kota Jumlah Vaksin 
(dosis) No. Kabupaten/Kota Jumlah Vaksin 

(dosis) 
1. Bandar Lampung 329.700 6. Tulang Baw ang 195.000 
2. Lampung Selatan 620.500 7. Tanggam us 328.000 
3. Lampung Tengah  220.500 8. Metro 116.000 
4. Lampung Utara 150.000 9. Lampung Timur 762.500 
5. Lampung Barat 192.000 10. Way  Kanan 90.000 

Sumber:  Dinas Peternakan dan Kesehatan Hew an Prov . Lampung (2007) 

c.  Pengendalian Lalu Lintas Unggas, Produk dan Limbahnya 

Pengendalian lalu lintas ternak dilakukan dengan peningkatan pengaw asan lalu 

lintas unggas yang masuk dan keluar Prov ins i Lampung melalui Pelabuhan 

Bakauheni dan penyemprotan des infektan terhadap unggas ser ta melakukan 

pengambilan dan pengir iman speciment swab cloaca ke BPPV Regional III Bandar  

Lampung.  Pengendalian lalu lintas unggas ini mengacu pada Surat Edaran Dir jen 

Peternakan No. 94/PD.640/F/08/07 tanggal 14 Agustus 2007.  

Kesulitan pengaw asan lalu lintas ternak ter jadi pada lalu lintas ternak dan unggas  

yang diduga sakit yang dijual ke pasar desa, sehingga penyebaran penyakit masih 

dapat ter jadi. 

d. Surveillance dan Penelusuran Penyakit. 

Tindakan ini dilakukan untuk menentukan sumber infeksi dan penyebaran penyakit 

f lu burung yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hew an Prov ins i 

Lampung berkoordinas i dengan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV)  

Regional III Bandar  Lampung dan Local Disease Control Center  (LDCC) Lampung.  

Koordinas i juga dilakukan dengan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota 

hingga ke Puskesmas untuk deteksi dini (< 48 jam) kasus suspect A I pada 

manusia. 

Sampai dengan 30 September 2007 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 

sampel/spec imen unggas yang berasal dar i seluruh kabupaten/kota di Lampung. 

Dari has il pemer iksaan terdapat 321 sampel spec imen positif  A I, yaitu berasal 

Kota Bandar Lampung sebanyak 45 sampel, Kab. Tanggamus 26 sampel, Metro 

55 sample, Lampung Selatan 30 sampel, Tulang Baw ang 8 sampel, Lampung 

Utara 46 sampel, Way Kanan 20 sampel, Lampung Timur 21 sampel, Lampung 
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Tengah 18 sampel, dan Kab. Lampung Barat 52 sampel.  Sampel tersebut 

sebagian besar  adalah ayam bukan ras (ayam kampung).  

Untuk mengoptimalkan t indakan surveillance dan penelusuran penyakit melalui 

LDCC dibentuk Tim PDS (Parcipatory Disease Surveillens) atau t im pelacak 

penyakit par tis ipatif  dan Tim PDR (Parcipatory Disease Respons) atau t im respon 

penyakit part isipatif  di 10 kabupaten/kota.   

e. Tindakan Depopulasi/Pemusnahan/Stamping Out 

Tindakan depopulasi adalah tindakan pemusnahan selektif  terhadap ternak unggas  

yang tertular (sakit) dan unggas sehat yang berada di dalam areal peternakan 

tersebut dan terhadap semua unggas pada sektor 3 dan 4 yang berada dalam 

radius ± 1 km dar i peternakan tertular; sedangkan  stamping out dilakukan pada 

daerah tertular baru. 

 

 
 
 
 
 
Gambar 2.17.    
Depopulasi Unggas yang Positif AI   
di Desa Kurungannyawa, Lampung 
Selatan, 13 Juli 2007  
(Sumber : Radar Lampung, 14 Juli 2007) 

 

Tindakan depopulasi yang dilakukan pada tahun 2007 antara lain: 

• 5 Maret 2007: di Liw a, Lampung Barat,  Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hew an Lampung Barat memusnahkan unggas yang jumlahnya mencapai 31 

ekor (ayam dan bebek). 

• 18 Maret 2007: Dinas Peternakan Lampung Selatan memusnahkan ratusan 
unggas di Dusun Umbul Polisi, Desa Jati Mulyo, Jati Agung, Lampung Selatan 

yang terdiri dari 117 ekor ayam, 14 ekor itik, 19 butir telur, dan 34 anak ayam. 

• 13 Juli 2007: dilakukan pemusnahan 32 ayam dan 28 telur unggas milik w arga 

RT 01 dan 02 Dusun Pelem, Desa Kurungannyaw a, Kecamatan Gedong 

Tataan, Lampung Selatan. 
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• 28 Agustus 2007:  Dinas Peternakan Lampung Selatan (Lamsel) memusnahkan 
puluhan ekor ayam milik 20 kepala keluarga (KK) di Desa Budidaya, Kecamatan 

Sidomulyo,  

• 29 Juli 2007: puluhan ekor ayam milik w arga Dusun Padalarang, Pekon 

Kalibening, Kecamatan Talangpadang, Tanggamus,  dimusnahkan oleh Unit 

Pengendalian Penyakit Influensa Dinas Pertanian dan Peternakan Tanggamus. 

f. Pengisian kandang kembali (Restocking) 

Pengisian kandang kembali dilakukan pada sektor 3 dan 4.  Peternak diperbolehkan 

mengisi kandang kembali 30 har i setelah pengosongan kandang.  Sebelumnya 

harus dipastikan semua tindakan dekontaminas i dan disposal yang sesuai prosedur  

telah dilaksanakan.  

g. Peningkatan Kesadaran Masyarakat (Public Awareness) 

Beberapa kegiatan yang dilakukan Pemda Prov insi Lampung dalam rangka 

peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) antara lain adalah: 

• Pencanangan Gerakan Nas ional Tumpas AI di Tingkat Provinsi oleh 
Gubernur Lampung pada tanggal 24 Februar i 2006 di PPP Lempasing, Kota 

Bandar Lampung.  

• Penyuluhan secara kontinyu melalui media massa (cetak dan elektronik)  

TV RI, Sw asta Nas ional, RRI, radio sw asta, surat kabar daerah, dan lain- lain. 

• Pembuatan leaflet, poster , dan billboard tentang bahaya dan pencegahan AI 

• Road Show /kampanye makan daging ayam dan telur di 5 kabupaten/kota 
prior itas pada bulan Mei-Juni 2007. 

• Penyuluhan langsung ke masyarakat di seluruh desa/kelurahan se-Provins i 

Lampung oleh Tim PDS dan PDR. 

• Kerjasama dalam pelaksanaan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa)  

ke-78 di Tulang Baw ang dan Lampung Timur melalui kegiatan penyuluhan A I 

dan vaksinasi sebanyak 5.000 dos is; serta TMMD ke-79 di Kecamatan 

Bengkunat, Lampung Barat, melalui kegiatan penyuluhan, vaksinasi 10.000 

dosis, dan pendistr ibus ian des infektan 10 liter).  
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Gambar 2.18  Bentuk-Bentuk Publikasi Berupa Leaflet dan Poster Tentang Flu 

Burung dalam Rangka Public Awareness 
 

 
 

Gambar 2.19   
Kampanye Waspada Flu Burung Dalam Bentuk 
Billboard di Jalan T. Umar,  Kota Bandar Lampung 
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BAB III.  SUMBERDAYA AIR 
 

3.1  POTENSI AIR 

Sumberdaya air sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup 
lainnya.  Saat ini kebutuhan akan air bersih, bai k kualitas maupun kuantitasnya,  

semakin meningkat dengan pesatnya pertambahan penduduk. Walaupun wilayah 

Indonesia memiliki 6% dari persediaan air dunia atau sekita r 21% persediaan air 

Asia Pasifi k, namun kelangkaan dan kesulitan mendapatkan air bersih dan layak 

pakai menjadi permasalahan yang mulai muncul di banyak tempat dan semakin  

menggejala dari tahun ke tahun. Kecenderungan konsumsi air naik secara  

eksponensial, sedangkan ketersediaan air bersih cenderung menurun akibat  

kerusakan alam dan pencemaran.  Kondisi yang sama dialam i juga oleh penduduk 

di Provinsi Lampung.  Walaupun memiliki sejumlah potensi sumberdaya air yang 

besar, namun kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan layak pakai masih terjadi 

di beberapa tempat. 

Potensi air di wilayah Lampung yang cukup besar diindikasi kan, di antaranya, oleh  
tingkat  curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data curah hujan selama 2001-2005 

diketahui bahwa hampir setiap bulan terjadi hujan dengan curahan yang bervariasi.   

Beberapa bulan yang memiliki curah hujan di bawah 100 mm adalah Juni, Juli, dan 

Agustus.  Seperti curah hujan yang tinggi, potensi sumber daya air permukaan dan 

air tanah yang terdapat di Lampung juga besar. Potensi-potensi sumberdaya air 

tersebut mulai menunjukkan gejala penurunan yang pada batas tertentu  dapat  

menimbulkan persoalan lingkungan yang lebih luas. 

Tabel 3.1 Jumlah  Curah Hujan di Provinsi Lampung Tahun 2001-2005 (mm) 

Tahun No. Bulan 
2001 2002 2003 2004 2005 

1 Januari 263,2 356,3 229,6 207,6 250,1 
2 Februari 216,6 113,1 354,6 314,7 286,1 
3 Mare t 198,5 489,4 255,5 194,3 272,6 
4 April  79,0 176,3 161,9 280,0 122,4 
5 Mei 153,4 107,4 140,2 113,1 103,9 
6 Juni   53,2 46,2   80 ,3 29,9   99 ,4 
7 Juli  88,2 134,5   76 ,8 114,2    56 ,9 
8 Agustus 58,8    9 ,5   15 ,6    9 ,8    80 ,8 
9 Septe mber 102,5    0 ,0 153,8   33 ,1 100,6 
10 Oktober 159,6    0 ,0   70 ,6   38 ,1 105,9 
11 Nove mber 325,3 134,0 197,1 207,7 114,3 
12 Dese mber 293,7 202,3 170,2 388,3 110,0 

Sumber:  BPS Prov insi Lampung (2006) 
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Perhitungan potensi air tanah dapat dipredi ksi melalui pendekatan jumlah dan 

kapasitas produksi sumur bor dan curah hujan.  Dengan asumsi bahwa rata-rata  

kapasitas sumur bor 10 liter/deti k yang merupakan 25% dari inflow air tanah yang 

ada serta inflow air hujan menjadi air tanah sebesar 10%, Dinas Pertambangan 

Provinsi Lampung (2005) memprediksi potensi air tanah di Provinsi Lampung 

sebesar 8.474 juta m3/tahun.  

3.1.1  Sungai 

Air permukaan di Provinsi Lampung tersebar pada berbagai tipe, seperti sungai, 

danau, rawa, waduk, embung, dan lan-lain. Sumberdaya air ini tersebar di lima 

daerah river basin. Bagian terbesar dari hulu river basin ini berada di Kabupaten 

Lampung Barat,  sebagian Lampung Utara,  dan sebagian Tanggamus. Pada 

beberapa wilayah tertentu kondi sinya sudah cukup kritis, hutan sudah semakin  

terbuka, dan adanya kegiatan budidaya pertanian tanpa konservasi, sehingga akan 
sangat besar pengaruhnya pada penyimpanan sumberdaya air untuk irigasi di 

hilirnya. Daerah river basin ini merupakan daerah yang terbesar di sepanjang 

sungai besar yaitu: 

1. Daerah River Basin Tulang Bawang terletak di utara hingga ke arah barat,  

melewati wilayah Kabupaten Lampung Utara,  Way Kanan, hingga Tulang 

Bawang, seluas 10.150 km2 dengan panjang 753,5 km dengan 9 cabang 

anak sungai membentuk pola aliran dendritic, yang merupakan ciri umum 

sungai-sungai di Lampung. Kepadatan pola aliran sebesar 0,07 dan 

frekuensi pola aliran 0,0009. 

2. Daerah River Basin Seputih terletak di bagian tengah wilayah bagian barat  

Lampung Tengah ke arah Metro dan Lampung Timur. Luas river basin ini 

mencapai 7.550 km2.  Jumlah cabang sungai sebanyak 14 buah dengan 

kepadatan pola aliran 0,13 dan f rekuensi pola aliran 0,001 9. 

3. Daerah River Basin Sekampung terletak di sebagian besar wilayah 

Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Selatan bagian Utara,  

hingga ke arah Timur. Luas river basin ini mencapai 5.675 km2 dengan 

panjang 6.223 km dari 12  cabang sungai. Pola aliran  mencapai kepadatan 

0,11 dan f rekuensinya mencapai 0,021. 

4. Daerah River Basin Semaka te rletak di wilayah Kabupaten Tanggamus 

bagian Selatan Barat ke arah Pantai Selat Sunda bagian barat. Luas River 

Basin ini 1.525 km2 dengan panjang 189 km, density pola aliran 0,12 dan 

frekuensi pola aliran 0,0052.  
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5. Daerah River Basin Way Jepara terletak di Kabupaten Lampung Timur, 

dengan luas 800 km 2 panjang seluruh sungai 108.5 km, jumlah cabang 

sungai 3 buah dan pola aliran dengan kepadatan 0,14 serta frekuensinya 

0,0038. 

Daerah River Basin ini sebagian besar dimanfaatkan sebagai daerah 

pengembangan sawah irigasi tekni s seluas hampir 295.544 ha (areal potensial 

285.376 ha, areal baku 264.768 ha, dan areal fungsional 190.959 ha). Wilayah yang 
sedang di kembangkan adalah di River Basin  Mesuji Tulang Bawang, yang sebagian 

areal irigasinya berada di Sumatera Selatan (Irigasi Komering) yang mampu 

mengairi areal sawah seluas 120.000 ha. Untuk Sumatera Selatan 75.000 ha,  

sedangkan Provinsi Lampung memperoleh manfaat untuk luas 45.000 ha yang 

tersebar di Kabupaten Way Kanan dan Tulang Bawang.  

Dilihat dan ratio debit musim hujan dan musim kemarau, hampir seluruh daerah 

aliran sungai mencatat angka fluktuasi debit air yang tinggi dari 61,08% hingga 

429,77%, kecuali Way Semangka 6,7% dan Way Rarem 23,24%. Kondisi ini 

menyebabkan kekurangan air pada musim kemarau, tetapi kelebihan air pada 
musim hujan. Penyebab utamanya adalah rusaknya fungsi hidrologi s kawasan 

hutan lindung dan kondi si tanah setempat yang relatif porous. Perbedaan debit air 

sungai pada musim hujan dan musim kemarau yang cukup besar memberikan 

dampak terhadap ketersediaan air untuk irigasi, khususnya pada musim kemarau.  
Oleh karena itu, perlu dipersiapkan pengendalian tata air yang memungkinkan 

pemanfaatan curah hujan secara optimal bagi kebutuhan air pada musim kemarau,  

yang antara lain dapat diupayakan melalui pembangunan waduk atau embung. 

Di Provinsi Lampung terdapat 5 sungai besar dan sekita r 33 sungai kecil, yang 

membentuk 5 Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu: DAS Sekampung, DAS 

Mesuji, DAS Semangka, DAS Seputih dan DAS Tulangbawang. Lima sungai besar 

tersebut ditetapkan menjadi 3 (tiga) Satuan Wilayah Sungai (SWS) oleh  

Departemen Pekerjaan Umum, yaitu: SWS Mesuji-Tulang Bawang, SWS Seputih-

Sekampung, dan SWS Semangka.  Luas ketiga SWS tersebut sama dengan luas 

daratan Provinsi Lampung yang menyimpan potensi sumberdaya air dari hulu 

sampai ke hilir.  Ketiga satuan wilayah sungai tersebut merupakan rangkaian 

beberapa daerah aliran sungai (DAS) yang dibatasi oleh gari s ketinggian yang 
memisahkan aliran jatuhnya curah hujan pada setiap wilayahnya.  Jumlah luasan 

dan potensi ketersediaan air permukaan di Provinsi Lampung terte ra pada Tabel 

3.2. 
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Sekitar 80% sungai-sungai di wilayah Lampung mengalir ke arah timur dan 

bermuara di Laut Jawa, seperti Way Mesuji, Way Tulang Bawang, Way Seputih,  

dan Way Sekampung; sedangkan Way Semangka bermuara di Teluk Semangka.   

Sebagian besar sungai-sungai di Lampung memiliki debit air yang kecil, kecuali 

Way Sekampung, Way Tulangbawang, dan Way Mesuji yang memiliki debit lebih 

besar dari 100 m3/deti k.  

Tabel 3.2  Potensi Sumberdaya Air Permukaan di Provinsi Lampung 

No. Satuan Wilayah Sungai (SWS) Luas (km2 ) Potensi Air  
(juta m 3/thn) 

1 Mesuji-Tulang Bawang  16.610 14.168 
2 Seputih-Sekampung 14.650 11.851 
3 Semangka   6.083   7.323 

Jumlah 37.343 33.342 
Sumber:  Bappeda  (2000) 
 
Sungai-sungai di Pantai Timur berkaitan erat dengan 207.800 hektare  rawa dan 

paya-paya yang pernah ada. Sebagian besar rawa dan paya-paya ini telah diubah 

menjadi lahan pertanian utau perkebunan dalam program transmigrasi besar-

besaran.  Sungai-sungai di wilayah Teluk Lampung dan Pantai Barat umumnya 

memiliki daerah tangkapan air yang sempit, karena daerahnya yang terjal atau 

berlereng (pengaruh pegunungan Bukit Bari san). Semua sungai, kecuali beberapa 

di Pantai Barat  Lampung, mempunyai variasi debit air yang nyata. Ini menunjukan 

besarnya pengaruh musim terhadap sungai-sungai tersebut (Tabel 3.3). 

Tabel 3.3 Luas Daerah Tangkapan dan Debit Air Beberapa Sungai Utama di 
Provinsi Lampung 

No. Nama Sungai Luas daerah tangkapan 
(ha) 

Kisaran debit 
(m 3/dtk) 

1 Mesuji Sebagian besar di Sumsel 155 
2 Tulang Bawang 1.015.000 80-360 (av .200) 
3 Seputih 755.000 3-48 (av . 26) 
4 Way  Jepara 88.000 36 
5 Way  Kambas 44.000 10 
6 Sekampung 567.000 216 
7 Semangka 152.500 0,18-247 (av.67,5) 
8 Krui 66.000 40 
9 Pemerihan 33.000 13 

Sumber:  Wiryawan d kk (2002) 

Daerah tangkapan sungai-sungai besar yang mengalir ke timur dalam kondisi kritis.  

Tingkat kekeruhan air bertambah tinggi karena erosi tanah (lebih dan 60% hutan 

lindung telah dikonversi menjadi perkebunan oleh para perambah). Kegiatan 

reboisasi tidak dapat  mengimbangi laju penggundulan hutan. Lahan kriti s dijumpai 
di seluruh Lampung. Total lahan kritis kurang lebih 647.747,05 hektar (subbab 5.3).  
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Hanya sedi kit yang sudah di ketahui dampak degradasi pada sungai-sungai dan 

morfologi pesi sir (debit, endapan, erosi pantai, dan pelumpuran). Way Tulang 

Bawang, Way Seputih, Way Jepara, dan Way Sekampung membawa komponen 

tanah yang besar.  Dari Way Seputih saja terangkut  sekita r 10,5 juta ton endapan ke  

laut setiap tahunnya. 

Sungai sangat  penting dalam pengelolaan kewilayahan karena fungsi -fungsinya 

untuk t ransportasi, sumber air bagi masyarakat , peri kanan, pemeliharaan hidrologi 
rawa, dan lahan basah. Sebagai alat angkut, sungai membawa sedimen (lumpur, 

pasir), sampah, dan limbah serta zat hara, melalui wilayah pemukiman ke te rm inal 

akhirnya, yaitu laut. Dampaknya adalah terciptanya dataran berlumpur, pantai 

berpasi r, dan bentuk pantai lainnya. Seandainya debit sungai berkurang dan beban 

penggunaannya makin banyak, maka kualitas air semakin menurun sampai titik 

resi ko yang membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. 

Di samping itu terdapat pula potensi sumberdaya air untuk pembangkit tenaga 

listri k. Berdasarkan data PLN 2001 tercatat ada 4 lokasi sungai pontensial dan 1 

waduk, yaitu Way Semangka Atas (upper) dengan potensi 75 MW, Way Semangka 
Bawah (lower) dengan potensi 76  MW, Way Semung dengan potensi 216 MW, Batu  

Tegi 2x25 MW, dan Way Besay dengan potensi 2x45MW. 

 

 

Gambar 3.1  DAS Way Sekampung di Kecamatan Jabung 
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Gambar 3.2  Waduk Batutegi yang Digunakan sebagai PLTA 

3.1.2  Raw a-rawa  

Lahan basah utama yang te rdapat  di Lampung ada!ah Rawa Jitu, Rawa Pitu, dan 

Rawa Sragi yang sebagian besar ada di wilayah timur dan timur laut Propinsi 

Lampung (Kabupaten Tulang Bawang).  Fungsi -fungsi  lahan basah ini antara lain: 

sebagai perikanan air tawar, menahan pasang ai r laut, sebagai kolam raksasa 

pencegah banjir, dan tempat suaka aneka burung air. 

Di wilayah Kabupaten Tulang Bawang terdapat a real lahan basah (wetland ) yang 

cukup luas, yaitu hamparan rawa-rawa air tawar di sepanjang DAS Tulang Bawang 

bagian hilir.  Menurut Karizal (2006),  lahan rawa ini merupakan tipe ekosi stem rawa 
gambut yang terbesar di Propinsi Lampung dengan luas lahan mencapai lebih 

kurang 77.000 ha (87,9% ); sedangkan di Lampung Timur luasnya hanya 11.000 ha 

(12,1% ).  Pada tahun 1990 hampir seluruh lahan gambut di Provinsi Lampung 

termasuk gambut sedang yang didominasi oleh hemists/m ineral dan umumnya 

berasosiasi dengan tanah m ineral bergambut.  Hingga saat ini, berdasarkan data  

tahun 2002, komposisinya berubah: gambut sedang menyusut menjadi 23,3% 

(20.000 ha) dan te rbentuk gambut dangkal 7,7% (6.700 ha) serta gambut sangat  

dangkal sekita r 69% (60.000 ha).  Seluruh gambut sangat dangkal tersebut berada 

di Kabupaten Tulang Bawang. 

Rawa-rawa di DAS Tulang Bawang terhampar di a real seluas lebih kurang 86.000 

ha yang terletak di antara mulut Sungai Tulang Bawang dan Kota Menggala.  Pada 

mulanya hampir 90 persen wilayah ini terdiri dari hutan rawa gelam dan hampir 10 
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persen berupa hutan mangrove.  Karena kondi si alam yang telah menjadi sekunder,  

rawa telah mengalami penurunan, bai k dalam hal flora maupun faunanya.  

Hamparan rawa gambut yang te rdapat di Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 

beberapa rawa, antara lain Rawa Pacing (± 600 ha), Rawa Kandi s (± 900 ha), dan ± 

12.000 ha hamparan yang tediri dari Rawa Tenuk, Rawa Bakung, Rawa Bungur,  

Bawang Belimbing, Bawang Lambu, dan Bawang Purus. 

 

 
Gambar 3.3  Rawa Bakung pada Saat Kemarau (Oktober 2006) 

Rawa-rawa di DAS Tulang Bawang menyokong kehidupan sejumlah penting i kan,  

baik dalam hal keanekaragaman jenis maupun jumlah hasil panennya yang telah  

memberikan sumbangan yang berarti bagi penghasilan masyarakat setempat.  

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Noor et al (1994) setidaknya te rdapat  
88 jenis i kan yang te rdapat  di sekitar rawa-rawa di DAS Tulang Bawang tersebut.   

Beberapa jenis i kan rawa yang ekonomis penting antara lain: arwana, belida, 

jelabat, tawes, seluang, lais, gabus, baung, lele, gurami, dan lain-lain.  Beberapa 

jenis ikan-ikan ini secara periodik beruaya dari rawa ke sungai atau sebaliknya. Pada 

waktu air sungai meluap menggenangi rawa di sekitarnya, beberapa jenis ikan 

melakukan migrasi ke rawa tersebut dan memijah di lokasi tersebut. Lokasi ini juga 

merupakan lokasi bagi pembesaran anakan ikan (nursery ground ). 

Bagi masyarakat setempat, keberadaan i kan-i kan rawa merupakan anugerah yang tak 

ternilai dalam hal memenuhi kebutuhan gizi masyarakat ataupun sebagai penghasilan 

jika dijual.  Menurut Wiryawan dkk (2002), si stem DAS Tulang Bawang diperkirakan 
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mampu menghasilkan ikan 20-100 kg/ha/tahun, dengan 85% tangkapan berasal dari 

rawa-rawa.  Hasil ini merupakan 40% dari total hasil tangkapan (laut dan daratan) 

diperoleh dari sungai dan rawa-rawa di Kabupaten Tulang Bawang. Sayangnya, 

pemanfaatan sumberdaya ini seringkali tidak dilakukan secara bijaksana, bahkan 

cenderung merusak.  Penggunaan racun ataupun arus listri k untuk menangkap ikan,  

selain penangkapan yang berlebih (overexploitted), diduga menjadi penyebab 

menurunnya produksi perikanan rawa.  Keadaan tersebut dapat menyebabkan 

pemusnahan massal biota akuati k, termasuk larva dan anak-anak i kan yang 

seharusnya menjadi sumber bibit untuk keberlanjutan usaha peri kanan di masa 

mendatang.  Kecenderungan lainnya yang terjadi adalah degradasi habitat akibat  

reklamasi, drainasi, konversi, pencemaran perairan, tangkap lebih, dan te rtutupnya 

perairan oleh eceng gondok (Eichornia crassipes) dan kiambang (Salvinia molesta) 

3.2   KUALITAS AIR 

Sungai merupakan salah satu sumber air yang berfungsi dalam pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan industri 

semakin meningkat pula tingkat beban pencemar, karena kecenderungan sungai 
sebagai tempat pembuangan sampah atau limbah rumah tangga atau limbah 

domesti k, dan limbah industri (Fardias, 1992).  Menurut Manan (1987) dalam 

Bapedalda Provinsi Lampung (2003) DAS adalah suatu wilayah penerima air hujan 

yang dibatasi oleh punggung bukit atau gunung, di mana semua curah hujan yang 
jatuh di atasnya akan mengalir ke sungai dan akhi rnya bermuara ke laut.   

Selanjutnya  Yuwono (2000) menjelaskan bahwa DAS merupakan suatu si stem 

hidrologi, sehingga apabila kawasan tersebut mendapat masukan dalam bentuk 

hujan maka akan mempengaruhi fluktuasi aliran  sungai serta air bawah tanah 

(ground water table). Semua itu tergantung karakteri sti k fi sik DAS, seperti 

penggunaan lahan, topografi, faktor bentuk dan morfometri sungai. 

Menurut PP No. 82 Tahun 2001 pencemaran air adalah masuknya a tau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air 

oleh kegiatan manusi a, sehingga kualitas ai r turun sampai tingkat tertentu yang 

mengakibatkan air tidak dapat  berfungsi sesuai dengan peruntukannya.  Perai ran  

dikatakan tercemar apabila zat atau bahan pencemar (polutan) terdapat di dalam 

air melebihi batas kadar yang diperbolehkan, sehingga ai r tersebut tidak dapat  
dipergunakan lagi sesuai dengan peruntukannya. Masuknya limbah akan 

menurunkan kualitas lingkungan perairan  terutama sungai yang berpengaruh 
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terhadap terhambatnya fungsi ekosi stem dan perubahan struktur komunitas sungai 

tersebut.   

Pencemaran perairan umumnya disebabkan oleh berbagai limbah industri, limbah 

pertanian dan peternakan, limbah pariwi sata, limbah domesti k, pusat perbelanjaan 

dan pasar,  rumah sakit, perhotelan, serta  t ransportasi  sungai. Di Provinsi Lampung,  

semua sungai berpotensi  untuk tercemar terutama yang di sebabkan oleh limbah 

agroindustri, tetapi yang sudah sering terjadi atau sudah tercemar adalah sungai-
sungai di Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Kabupaten Lampung 

Tengah. 

Di Kabupaten Lampung Utara dan Tulang Bawang terdapat beberapa agroindustri, 

seperti industri tapioka, pengolahan minyak kelapa sawit, pengolahan karet, asam 

sit rat, dan gula putih. Sungai yang berpotensi te rcemar adalah Way Rarem di 

Kabupaten Lampung Utara dan Way Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang. 

Di Kabupaten Lampung Tengah terdapat lebih kurang 468 perusahaan, bai k skala  

kecil, sedang, maupun besar. Di antara  perusahaan te rsebut, terdapat sebanyak 61 

perusahaan agroindustri (industri tapioka, pengolahan minyak kelapa sawit, asam 
sit rat, gula putih, ethanol, kertas,  dan pengalengan nanas) yang berpotensi  

mencemari sungai. Di kabupaten ini sungai-sungai besar yang menerima limbah 

agroindustri tersebut adalah Way Seputih, Way Pengubuan, dan Way Terusan.  

Pencemaran pada salah satu sungai ini akan menimbulkan reaksi dari masyarakat  

karena penduduk di bagian hilir Way Seputih sebagian besar adalah nelayan.  

Terjadinya pencemaran perairan oleh agroindustri terutama disebabkan pembuatan 

Unit Pengolahan Limbah Cair (UPLC) tidak didesain berdasarkan volume limbah 

dan masa retensi sehingga UPLC tidak berfungsi dengan bai k atau mengalami 

kerusakan karena konstruksinya kurang kuat. 

Berdasarkan data pengukuran kualitas air yang diukur setiap bulan pada Mei-
Desember 2006 dan April-Agustus 2007 pada beberapa DAS di Propinsi  

Lampung, yaitu: Way Terusan, Way Seputih, Way Pengubuan, Way Tulang 

Bawang, dan Way Sekampung, di ketahui kondisi mutu ai r masing-masing sungai 

tersebut seperti yang tertera pada Tabel 3.4-.3.8.   Mutu air dari kelima DAS 

tersebut berada pada kondi si sedang hingga buruk berdasarkan penggolongan 

mutu air kelas I I PP 82/2001.  Beberapa parameter kualitas air yang telah melebihi 

baku mutu adalah: DO, BOD5, COD, H2S, NO2 -N, dan CN, yang nilainya bisa  

berbeda-beda untuk setiap lokasi pengukuran.  
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DAS Seputih dan Sekampung yang termasuk dalam DAS utama di Provinsi 

Lampung mempunyai kecenderungan dimanfaatkan untuk pembuangan limbah 

industri, pertanian, dan rumah tangga yang ada di sepanjang aliran sungai, bai k 

yang berupa limbah padat maupun limbah cair. Kondisi ini menyebabkan terjadinya 

pencemaran bahan organi k maupun anorgani k yang semakin hari semakin  

meningkat.  

a.  Way Tulang Bawang  

Selama bulan Mei-Desember 2006 dan April-Agustus 2007 kualitas air Way Tulang 

Bawang yang diukur pada empat titik pemantauan (Kp. Astra Ksetra/TB01, Kp.  

Panaragan/TB02, Pekon Ujung Gunung/TB03, dan Pekon Panumungan 

Lama/TB04) berfluktuasi.   Beberapa parameter kualitas air yang diukur adalah pH, 

suhu, salinitas, daya hantar list ri k, DO, T DS, kekeruhan, BOD, COD, sianida (CN),  

nitrat nitrogen, nitrit-nitrogen, dan sulfat.  Data selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 3.4. 

Dari hasil pengukuran di ketahui bahwa di titik TB-01 kandungan oksigen terlarut  

(DO), BOD, COD, sianida, dan nitrit nitrogen tidak sesuai dengan baku mutu yang 
ditetapkan, yaitu mutu air kelas II.  Antara bulan Mei-November 2006 kandungan 

oksigen te rlarut (DO) lebih kecil dari 4 ppm, bervariasi antara 2,57-3,68 ppm; kecuali 

pada Desember 2006.  Pada bulan April-Agustus 2007 nilai DO seluruhnya di 

bawah ambang batas. 

Nilai BOD telah melebihi baku mutu (< 3 ppm) pada bulan Oktober dan Desember 

2006, yaitu masing-masing 14,7 dan 5,8 ppm; sedangkan COD nilainya telah 

melebihi baku mutu (< 25 ppm) pada Oktober dan November 2006, yaitu sebesar 

58,5 dan 64,4 ppm.  Di lokasi ini kandungan sianida antara bulan Mei-Desember 

2006 masih di bawah baku mutu.  Kandungan nitrit-nitrogen yang diukur telah  

melebihi baku mutu (< 0,06 ppm) terjadi pada Juni-Oktober dan Desember 2006.   
Kandungan BOD yang diukur pada April-Agustus 2007 menunjukkan bahwa nilainya 

telah melebihi baku mutu, kecuali untuk bulan Juni. 

Hasil pengukuran kualitas  air di TB-02 (Pekon Panaragan) menunjukkan kondisi 

yang lebih baik.  Parameter kualitas air yang tidak sesuai dengan baku mutu hanya 

terdapat pada parameter BOD dan sianida.  Nilai BOD pada Oktober adalah 5,6  

ppm; sedangkan kandungan sianida terukur sebesar 0,02 ppm pada bulan Juni 

2006.  Antara  April-Agustus 2007 nilai BOD yang diukur telah melebihi baku mutu 

yang ditetapkan dan nilainya bervariasi antara 4,61-5,81 ppm.  
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Di Pekon Ujung Gunung diketahui bahwa nilai BOD telah melebihi baku mutu pada 

Mei, Oktober, November, dan Desember 2006 serta April hingga Juli 2007; 

sedangkan sianida diketahui sedikit melebihi baku mutu pada Juni dan Agustus 

2006.  Di Pekon Panumungan Lama kondi si Way Tulang Bawang tidak berbeda 

jauh, nilai BOD di ketahui telah melampaui baku mutu pada Oktober, November, dan 

Desember 2006, serta Mei 2007. 

b.  Way Seputih 

Selama bulan Mei-Desember 2006 dan April-Agustus 2007 kualitas air Way Seputih  

yang diukur pada dua  titik pemantauan, yaitu di Pekon Gunung Sugih (SP-01) dan 

Pekon Teluk Dalam (SP-02) menunjukkan kualitas ai r yang relatif masih bai k. Di 

SP-01 di ketahui bahwa BOD telah melebihi baku mutu pada Mei, Juni, dan 

Desember 2006, serta Mei, Juli, Agustus 2007.  Tidak berbeda halnya dengan di 

Pekon Gunung Sugih, nilai BOD di SP-02 juga telah melebihi baku mutu pada Juni, 
Oktober, November, dan Desember 2006, serta Mei-Agustus 2007. Sianida dan 

nitrit diketahui telah melebihi baku mutu, namun nilainya tidak terlalu signifikan.   

c.  Way Pengubuan 

Selama bulan Mei-Desember 2006 dan April-Agustus 2007 kualitas air Way 

Pengubuan yang diukur pada dua  titik pemantauan, yaitu di Pekon Terbanggi 

Besar (PB-01) dan Pekon Terbanggi Ilir (PB-02) menunjukkan kualitas air yang 

relatif masih baik.  Nilai sianida dan oksigen terlarut telah melebihi baku mutu dalam 

jumlah yang tidak te rlalu signifikan; sedangkan BOD yang diukur di PB-02   

bervariasi antara 3,53-6,00 ppm pada tahun 2006.  Pada bulan Mei 2007 nilai BOD 

di lokasi ini mencapai 13,7  ppm, demikian juga dengan nilai COD yang telah  

melebihi baku mutu hingga mencapai 26,5 ppm. 

d.  Way Terusan 

Pengukuran dilakukan pada lokasi di sekitar Pekon Bakung Uding/Tulang Bawang 

(TR-01) dan Pekon Gunung Batin Ilir/Lamteng (TR-02).  Nilai BOD di T R-01 telah  

melebihi baku mutu antara bulan Agustus-Desember 2006 dengan nilai yang 

bervariasi antara 3,5-7,5 ppm.  Demikian pula halnya dengan BOD di TR-02,  

dimana nilainya melebihi baku mutu hingga mencapai 8,9 ppm pada bulan Oktober 

2006.  Pada tahun 2007 nilai BOD diketahui telah melebihi baku mutu pada bulan 

Mei dan Juli di TR-01; sedangkan di TR-02 hanya te rjadi pada bulan Juli. 
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Tabel 3.4  Kualitas Air Way Tulang Bawang Tahun 2006-2007 

 

 

 



STATU S LI NGKUN GAN HI DU P DA ERAH PR OVIN SI LA MPUN G 2007 
 

III - 13 

 

Tabel 3.4  Lanjutan. 

 

Sumber:  Bapedalda  Provin si La mpung (20 07) 
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Tabel 3.5  Kualitas Air Way Seputih Tahun 2006-2007 

 
Sumber:  Bapedalda  Provin si La mpung (20 07) 
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Tabel 3.6 Kualitas Air Way Pengubuan Tahun 2006-2007 

 
Sumber:  Bapedalda  Provin si La mpung (20 07) 
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Tabel 3.7   Kualitas Air Way Terusan Tahun 2006-2007 

 
Sumber:  Bapedalda  Provin si La mpung (20 07) 
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e.  Way Sekampung 

Pengukuran kualitas air sepanjang Way Sekampung di enam titik pengukuran 
menunjukkan kondisi yang bervariasi.  Beberapa parameter kualitas air tidak sesuai 

dengan  baku mutu dan beberapa di antaranya mengindikasikan telah terjadinya 

pencemaran bahan organik.   Pada bulan Oktober 2006 nilai BOD dan COD relatif 

tinggi, terutama SK-02 (Ds. Tri kora) dan SK-03 (Ds. Tegal Sari).  Hal yang sama 

terjadi SK-04 (Ds. Kemang/Tj. Bintang)  pada bulan November 2006.  Nilai BOD 

yang diukur pada April-Agustus 2007 di semua titik pengukuran menunjukkan hasil 

yang telah melebihi baku mutu, yaitu berki sar antara 3,43-14,7 pm.  Di SK-02 pada 

bulan Mei-Agustus 2007 tercatat nilai BOD ini lebih dari 10 ppm. 

Kandungan oksigen te rlarut  di titik pengukuran SK-02 antara Mei-Oktober 2006 dan 

Juni-Agustus 2007 menunjukkan nilai yang dibawah baku mutu dengan nilai 

terendah 2,62 ppm pada bulan Mei 2006.  Demikian pula halnya dengan lokasi  

pengukuran di SK-03 dan SK-04.  Bahkan di SK-04 pada November 2006 nilai 
oksigen terlarut turun hingga 1,2 ppm.  Hal ini menunjukkan korelasi erat dengan 

tingginya kandungan bahan organi k di lokasi tersebut.  Pada November 2006 

tercatat nilai BOD dan COD di SK-04 masing-masing 20,9 ppm dan 46,6 ppm.  

Demikian juga halnya dengan kandungan nitrit nitrogen yang mencapai 4,44 ppm. 

Di SK-05 diperoleh gambaran bahwa BOD pada bulan Mei, Agustus, Oktober,  

November, dan Desember 2006 nilainya di bawah baku mutu.  Demikian juga pada 

bulan April-Agustus 2007.  Nilai BOD tersebut bervariasi dari 4,5 hingga 12,3 ppm.  

Kandungan BOD yang tinggi terjadi pada bulan Mei-Juli 2007, yaitu masing-masing 

11,7 ppm, 12,3 ppm, dan 10,6 ppm.  Di lokasi pengukuran ini juga terdeteksi  

kandungan sianida telah melebihi baku mutu, namun nilainya tidak te rlalu signifikan.   

Demikian pula halnya dengan nitrit nitrogen dan minyak lemak. 

Nilai BOD di titik pengukuran SK-06  tercatat telah melebihi baku mutu yang 

ditetapkan pada bulan Agustus, Oktober, dan November 2006 serta bulan April 

hingga Agustus 2007.  Nilai BOD ini bervariasi antara  4,8-10,01 ppm.  Kandungan 

nitrit nitrogen dan sianida telah melebihi baku mutu pada Mei 2006 dan Agustus 

2007, namun demikian nilainya tidak  te rlalu signifikan.  Kandungan amoniak 

mencapai 1,24 ppm pada bulan Desember 2006 dan nilainya telah melebihi baku 

mutu sehingga di khawatirkan dapat meracuni biota air yang ada. 
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Tabel 3.8  Kualitas Air Way Sekampung Tahun 2006-2007 
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Tabel 3.8.  Lanjutan  
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Tabel 3.8.  Lanjutan  

Sumber:  Bapedalda  Provin si La mpung (20 07)   
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f.  Way Pegadungan 

Pengukuran kualitas air sepanjang Way Pegadungan yang dilakukan di empat titik 
pengukuran selama April-Agustus 2007 menunjukkan kondisi yang bervariasi.   

Beberapa parameter kualitas air tidak sesuai dengan  baku mutu dan beberapa di 

antaranya mengindikasi kan telah te rjadinya pencemaran bahan organi k (Tabel 3.9).   

Di lokasi pengukuran di Desa Ratna Daya (PG-01) pada bulan Mei, Juni, dan 

Agustus nilai BOD telah melebihi baku mutu yang bervariasi antara 4,34-6,4 ppm.  

Oksigen terla rut te rcatat di bawah baku mutu yang ditetapkan terjadi pada Juli 2007, 

namun nilainya relatif tidak signifikan.  Amoniak di ketahui telah melebihi nilai baku 

mutu antara bulan Juni-Agustus 2007, namun kenai kannya tidak te rlalu signifikan. 

Di lokasi pengukuran di Desa Raman Endra (PG-02) kondisi perairan relatif masih  

baik.  Nilai BOD tercatat sedi kit melebihi baku mutu pada bulan Mei dan Juli 2007; 

sedangkan kandungan nitrit pada bulan Mei 2007 adalah 0,085 ppm, dan nilai ini 

sedi kit di atas baku mutu yang ditetapkan. 

Di ruas sungai Way Puring (PG-03) diketahui kandungan bahan organi k (BOD) telah  

melebihi baku mutu pada Mei-Juli 2007 dan nilainya bervariasi antara  3,67-6,76 

ppm.  Beberapa parameter yang diukur lainnya, seperti amoniak, si anida, dan 

oksigen terla rut dike tahui sedi kit melebihi baku mutu, namun nilainya tidak 

signifi kan.   

Kondi si yang relatif tidak berbeda juga terdapat di titik pengukuran PG-04 (Desa 
Tanjung Kencono).  Nilai BOD pada bulan Mei-Juli 2007 telah melebihi baku mutu 

dan nilainya bervariasi antara 3,67-7,65 ppm.  Parameter lainnya, seperti amoniak 

dan nitrit, dike tahui telah melebihi baku mutu, namun nilainya relatif tidak signifi kan. 
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Tabel 3.9  Kualitas Air Way Pegadungan Tahun 2007 

 

 
Su mber:  Bapedalda Provin si La mpung (2007)   
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Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah 

melakukan suatu  kegiatan untuk menjaga kualitas air sungai melalui Program Kali 
Bersih/Prokasih. Kegiatan Prokasih merupakan suatu usaha pemantauan terhadap 

limbah buangan industri.  Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran perairan  

juga dilakukan dalam rangka menciptakan i klim  yang kondusif dan komitmen untuk 

menjaga mutu air DAS agar tetap dalam kondisi yang bai k (tidak tercemar).  Di 

samping itu, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung 

nomor: G/625/B.VII/HK/1995, tentang peruntukan (kelas) air sungai, DAS Seputih  

dengan anak sungainya seperti: Way Tatayan, Way Waya, Way Sabuk, Way Tipo 

dan Way Punggur dan DAS Sekampung dengan anak sungainya yang meliputi: 

Way Kandi s, Way Hui, Way Galih, Way Sulan dan Way Ketibung termasuk dalam 

golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum. 

Penggolongan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20  Tahun 1990,  atau 

setara dengan kelas I (satu) menurut PP No. 82 Tahun 2001, dan penggolongan 
(peruntukan) tersebut perlu di kaji ulang seiring dengan bertambahnya waktu,  

pertambahan penduduk dan perkembangan industri di daerah sekitar aliran sungai. 

Karena pada dasarnya sungai merupakan perairan terbuka yang mengalir dan 

mendapat masukan dari berbagai masukan yang berasal dari daerah sekitarnya,  

yang sebagian besar berasal dari aktivitas manusia yang tinggal di sekita r sungai. 

Selama periode 2007 Bapedalda Provinsi Lampung telah menangani beberapa 

kasus yang mencemari lingkungan perairan  yang di sebabkan oleh aktivitas industri.  

Hingga Agustus 2007 te rcatat empat perusahaan yang telah ditindaklanjuti terkait 

dengan pencemaran perairan  yang mereka lakukan (Tabel 3.9).   Pencemaran yang 

dilakukan oleh empat perusahaan tersebut telah menyebabkan kandungan bahan 

organi k di perairan cukup tinggi.  Pencemaran yang diakibatkan oleh limbah pabrik 

tapioka selain menyebabkan bahan organik di perairan meningkat juga 
menyebabkan kandungan sianida tinggi.  Sianida bersifat racun dan dapat  

menyebabkan kematian pada beberapa bioat air.  Kasus pencemaran yang 

ditangani oleh Bapedalda selama 2007 ini diduga hanya sebagian kecil saja,  

sedangkan kasus-kasus pencemaran perairan lainnya yang banyak dilakukan oleh  

industri sejenis belum banyak te rungkap.  Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 

kualitas air pada beberapa sungai (subbab 3.2) yang rata-rata mengalami 

pencemaran bahan organik dan beberapa di antaranya di sertai dengan kandungan 

sianida yang melebihi baku mutu. 
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Tabel 3.10  Jeni s Kasus dan Upaya Penyelesaian Pencemaran Perairan Tahun 
2007 

No. Na ma Perusa haan/ 
Jenis  Usa ha Jenis  Kas us/Lokas i Upaya Penye lesaian/ Tindak Lanjut 

1. PT Su mber  Bahagia I 
(SB 1) / Pabri k tapioka 

Pen cemaran  Wa y 
Bungur , Kab . Lampung 
Timur 

• Usul sanksi administra si melalui 
Surat Gubernur No . 1277 tgl 27-6-
2005 dan Sura t Teguran Men.L H 
No.B873/Dep V.4 /LH/02/2007 
tanggal 7-2-2007 

• Surat Kepala Bapedalda Pro vinsi  
La mpung No.070 /313/IV.02/2007 tgl 
22 Mei  2007 perihal  Hasil Penga wa-
san Lapangan. 

• Dalam pengawa san/pembinaan 
• Sudah  ada upa ya perbaikan alat 

pengukur debi t air limbah . 
2. PT Siswo Bangun 

(SB16) / Pabri k tapioka 
Pen cemaran  Wa y 
Puring, Kab. Lampung 
Tengah 

• Surat Men.L H No.B.869/Dep. V-4/ 
/LH/2007 tanggal 7-2-2007 perihal 
Perintah Perbaikan Pengelolaan 
Lingkungan.  

• Surat Kepala Bapedalda Pro vinsi  
La mpung No.070 /307/IV.02/2007 tgl 
22 Mei  2007 perihal  Hasil Penga wa-
san. 

• Peneli tian Laporan Pengelolaan 
Perusahaan bulan Juli 2007 bahwa 
perusahaan telah mentaa ti 
keten tuan Pera turan Perundang-
undangan yang  berlaku  (Selesai) . 

3. PT Sinar  Ba mbu  
Ken cana (SBK)  /Pabri k 
su mpi t dan  kertas 
budaya 

Pen cemaran  air di   
Way Seputih ,  
Desa  Buyut Udik,  
Kec. Gunung Sugih, 
Kab . La mpung Tengah 

• Dalam prose s peneli tian berkas 
perkara di  Kejaksaan Tinggi 
La mpung. 

4. PT Kon verta  Mandiri  
Abadi  / Pabrik 
pe mbuatan  box kardu s 

Pen cemaran  air dan 
udara di Dusun Tegal  
Bungur , Desa  Banjar 
Sari , Ke c. Na tar,  
Kab . La mpung Selatan 

• Sudah  dilakukan kunjungan ke 
lapangan dalam rangka  inve stiga si 
kebenaran laporan dari masyaraka t. 

Su mber :  Bapedalda Pro vinsi  Lampung  (2007) 
Ke terangan :  Da ta hingga  Agustus 2007    
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BAB IV.  UDARA 

 

4.1  KUALITAS UDARA  

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kota-kota besar di Provinsi Lampung, terutama di 

Kota Bandar Lampung, telah meningkatkan kegiatan industri dan transportasi yang 

berkontribusi pada penurunan kualitas udara ambien dan atmosfer.  Penurunan kualitas  

udara ambien ini terjadi karena emisi yang berasal dari industri, transportasi, domestik, 

ataupun kebakaran hutan yang telah melampaui daya dukung lingkungan sehingga 

tidak dapat dinetralkan secara alami.  Kejadian kebakaran hutan jarang terjadi di 

wilayah Provinsi Lampung, namun pembakaran lahan-lahan pertanian dalam intensitas  

yang rendah dan tersebar di berbagai tempat seringkali dilakukan oleh masyarakat.  

Emisi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas tersebut ada yang bersifat gas rumah 

kaca, seperti CO2, CH4, dan N2O,  yang dapat mengakibatkan pemanasan global dan 

perubahan iklim.   Dalam skala mikro, pencemaran udara dalam ruangan juga 

merupakan ancaman yang perlu mendapat perhatian. 

Kualitas udara saat ini telah menjadi persoalan global karena udara telah tercemar  

terutama akibat proses manusia.  Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, maka Provinsi Lampung 

berkew ajiban melakukan pengendalian pencemaran udara.  Sumber pencemaran 

udara dapat dibedakan atas sumber bergerak (sarana transportasi) dan sumber tidak 

bergerak yang pada umumnya berasal dari kegiatan industri. 

Sumber pencemaran yang bersifat alami di Provinsi Lampung dapat berasal dari 
aktivitas gunung api, yaitu Gunung Krakatau.  Gunung ini terletak di Selat Sunda dan 

letaknya relatif  dekat dengan w ilayah Kabupaten Lampung Selatan.  Aktivitas gunung 

api dapat menghasilkan polutan yang berupa debu (partikel) vulkanik, gas beracun atau 

movet, Cl2, HCl, SO2, CO2, CO, H2, dan N2, yang dapat membahayakan kesehatan 

manusia.  Pada akhir Otober-aw al November 2007 Gunung Krakatau menunjukkan 

aktivitas vulkaniknya.  Seismograf di Pos Pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa 

Hargopancuran, Kecamatan Rajabasa (Lampung Selatan), mencatat sekitar 200 

letusan setiap hari. 
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Dari hasil pengukuran kualitas udara yang dilakukan oleh Bapedalda Provinsi Lampung 

pada tahun 2005-2006 yang meliputi kandungan  NO2 dan SO2 di sekitar pemukiman, 
industri, dan transportasi di Kota Bandar  Lampung diketahui bahw a kedua parameter  

udara tersebut masih berada dalam kondisi aman.  Hasil pengukuran tersebut disajikan 

pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1  Kandungan NO2 dan SO2 di Kota Bandar Lampung 2005-2006 

Waktu Pengukuran (tahun/bulan) 
2005 2006 Sumber *) Parameter yg 

diukur 
Sep Okt Nov Des Jul Ags Sep Okt 

NO2 (µg/m3) 0,356 0,298 --- 0,154 39,1 28,1 22,3 58,1 Transportasi SO2 (µg/m3) 18,7 6,8 --- 2,7 43,7 35,3 6,76 1,86 
NO2 (µg/m3) 0,471 0,309 0,169 0,397 33,6 28,5 17,5 49,1 Industri SO2 (µg/m3) 21,3 6,5 4,2 0,3 17,8 14,8 5,1 6,82 
NO2 (µg/m3) 0,198 0,177 0,108 0,304 11,8 15,8 12,7 26,9 Pemukiman SO2 (µg/m3) 51,1 2,9 2,3 1,9 11,5 9,44 17,6 8,2 
NO2 (µg/m3) 150 150 150 150 150 150 150 150 BM ambien 
SO2 (µg/m3) 365 365 365 365 365 365 365 365 

Sumber:  Bapedalda Provinsi Lampung (2006) 
Keterangan:  *) Transportasi diukur di halaman kantor PTPN VII, Jl. T. Umar Kedaton 
  Industrri diukur di halaman kantor PT. Semen Baturaja Cabang Panjang 
  Pemukiman diukur di halaman kantor PT. Villa Citra, Sukarame 
 

4.2  UPAYA PENGENDALIAN  

Emisi kendaraan bermotor sangat potensial menimbulkan pencemaran udara.  

Penggunaan bahan bakar bensin yang mengandung timbal (Pb) mempunyai andil 

besar dalam menurunkan kualitas udara.  Demikian juga halnya dengan produksi gas  

polutan, seperti CO2, serta NO dan CO jika pembakaran tejadi secara tidak sempurna.  

Pertumbuhan kendaraan bermotor saat ini meningkat pesat, terutama kendaraan roda 

dua.  Hal ini merupakan potensi pencemar udara di kemudian hari jika umur pakai 

kendaraan tersebut semakin bertambah dan efisiensi pembakaran kendaraan tersebut 

semakin menurun.   

Pengendalian pencemaran udara merupakan suatu upaya yang dimaksudkan unuk 

menurunkan jumlah dan kadar pencemaran udara dar i sumber pencemar.  Walaupun 

secara umum kualitas udara di Provinsi Lampung relatif  masih baik, namun per lu 

diantisipasi pencegahan dan mempertahankan kondisi tersebut melalui kegiatan 

monitoring secara berkala terhadap sumber-sumber pencemar, terutama industri dan 

transportasi.  Surat Edaran Gubernur Lampung No. 660.33/0298/Bapedalda/2000 
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tanggal 11 Februari 2000 tentang Pemeriksaan Mutu/Kualitas Udara di Daerah dapat 

menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. 

Kegiatan pengendalian pencemaran udara juga dilakukan melalui penyuluhan dan 

sosialisasi peraturan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan dunia 

usaha, terutama industri-industri yang berpotensi besar menimbulkan pencemaran.  

Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain: 

• Pengendalian pada tahap perencanaan yang dilaksanakan dengan ketentuan 

yang berlaku. 

• Pengendalian pada tahap pelaksanaan  operasional, seperti penetapan emisi 

standar, baik untuk sumber pencemar yang bergerak maupun tidak bergerak.   

• Pemantauan dan pengaw asan terhadap emisi atau ambien dan upaya 
pengendalian oleh masing-masing penanggung jaw ab kegiatan.  Dalam hal ini 

pelaksanaan Kajian A MDAL pada kegiatan/usaha yang akan dilaksanakan 

haruslah dievaluasi dengan sungguh-sungguh oleh Tim Komisi AMDAL.  

Demikian juga dengan pelaksanaan UKL dan UPL yang direncanakan oleh 

pelaksana kegiatan harus dipantau dan dievaluasi dengan sebaik-baiknya. 

• Pemantauan secara berkala dan pengujian kualitas udara pada beberapa titik 

yang raw an polusi akibat kepadatan lalu lintas sebagai bahan evaluasi terhadap 

kemungkinan dilakukannya pola penanganan bila terjadi penyimpangan dari 

ambang batas yang ditetapkan. 

• Pemberian sanksi hukum yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan 

yang berlaku.  

Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyusun 

suatu dokumen strategi dan rencana aksi untuk meningkatkan kualitas udara di 

perkotaan secara partisipatif  dengan melibatkan berbagai dinas/instansi terkait, seperti 

Bapedalda, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian,  Dinas Pertambangan dan 

Energi, dan lain-lain.  Penyusunan strategi dan rencana aksi ini dapat diaw ali dengan 

melakukan analisis aw al terhadap beberapa hal penting, yaitu: 

• Penyebab pencemaran udara dan beberapa faktor yang mempengaruhi 
terjadinya pencemaran udara tersebut, seperti pertumbuhan penduduk, tata 
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ruang,  pertumbuhan ekonomi, sumber energi yang digunakan, dan kesadaran 

masyarakat terhadap isu pencemaran udara. 

• Sumber-sumber pencemaran udara untk mengetahui pengaruh berbagai 

kegiatan pada pencemaran udara, seperti emisi gas buang, sistem transportasi 

dan lalu lintas, kegiatan industri, pembakaran sampah, dan lain-lain. 

• Tingkat pencemaran udara yang dapat dipantau secara kontinyu untuk 

mengetahui perkembangan kondisi udara di w ilayah tersebut. 

• Dampak pencemaran udara terhadap tingkat kesehatan penduduk, kualitas  

bangunan, tumbuh-tumbuhan, perekonomian, dan lain-lain. 

• Kelembagaan yang terkait dengan pengendalian pencemaran udara, terutama 
untuk koordinasi antarinstansi, peraturan perundang-undangan, penegakkan 

hukum, pendanaan dalam pengendalian lingkungan, dan lain-lain. 
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BAB V.  HUTAN DAN LAHAN KRITIS 
 

Sejak era reformasi tahun 1998 kondisi hutan di Indonesia, termasuk Lampung, makin 

merana. Kerusakan hutan terjadi akibat pembukaan hutan dengan cara dibakar dan 

penebangan liar (illegal logging) yang kian tak terkendali. Indonesia bahkan dituding 

sebagai salah satu negara penyumbang pemanasan global ketiga di dunia. Laporan 

Bank Dunia tahun 2007 menyebutkan Indonesia sebagai negara penyumbang karbon 

dioksida (CO2) ketiga di dunia akibat pembukaan hutan dengan cara dibakar dan 

pembalakan liar  (illegal logging).  Deforestasi atau penebangan hutan merupakan 

persoalan terbesar yang harus diatasi Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah 

kaca.  

5.1  LUAS HUTAN  

Di Lampung terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Way Kambas  

(TNWK) di Lampung Timur dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di 

Lampung Barat-Tanggamus. Sementara itu, hutan-hutan lindung tersebar di semua 

kabupaten se-Lampung, di antaranya hutan lindung Register 3 Gunung Rajabasa 

(Lampung Selatan), Register 32 Bukit Rindingan (Tanggamus), dan Register 38 

Gunung Balak (Lampung Timur).  Sebaran kaw asan hutan dapa dilihat pada Gambar  

5.1.  

Perkembangan luas hutan di Provinsi Lampung antara tahun 2001-2005 dapat dilihat 

pada Tabel 5.1.  Sejak tahun 2002 fungsi hutan sebagai hutan yang dapat dikonversi 

ditiadakan, sehingga luasnya hingga tahun 2005 adalah adalah 1.004.735 ha.  

Tabel 5.1  Luas Kaw asan Hutan Menurut Fungsinya di Provinsi Lampung 2001-2005*) 

Luas (ha) No. Fungsi Hutan 2001 2002 2003 2004 2005 
1 Hutan  Lindung 331.531 317.615 317.615 317.615 317.615 
2 Hutan  Suaka  Alam  dan  

Hutan  Wisata 422.500 462.030 462.030 462.030 462.030 

3 Hutan  Produksi  Terbatas 44.120 33.358 33.358 33.358 33.358 
4 Hutan  Produksi  Tetap 192.902 191.732 191.732 191.732 191.732 
5 Hutan  Produksi  yang  dapat  

dikonversi 
153.459 --- --- --- --- 

Jumlah Total 1.144.512 1.004.735 1.004.735 1.004.735 1.004.735 
Sumber:  BPS Provinsi Lampung (2006) 
Keterangan:  *) Tidak tersedia data tahun 2006 
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Gambar 5.1  Sebaran Hutan di Provinsi Lampung 

 

Luas hutan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2005 disajikan pada 

Tabel 5.2.  Kabupaten dengan kaw asan hutan yang paling luas adalah Lampung Barat 

dengan luas 350.885,59 ha.  Di kabupaten ini terdapat hutan lindung  seluas 46.759,26 

ha.  Kaw asan hutan lindung yang terletak di kabupaten Tanggamus cukup luas, yaitu 

sekitar 141.881,35 ha.  Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahw a di Provinsi Lampung 

terdapat kaw asan konservasi yang di tetapkan dengan SK Menteri.  Luas  

keseluruhannya adalah 532.340,63 ha.  Status kaw asan konservasi ini berupa cagar 

alam, cagar alam laut, taman nasional, dan taman hutan rakyat (tahura). 
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Tabel 5.2  Luas Kaw asan Menurut Fungsinya di Provinsi Lampung tahun 2005*) 

 
Sumber      :  Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006) 
Keterangan:  *) tidak tersedia data tahun 2006 
 

Tabel  5.3  Kaw asan Konservasi yang Ditunjuk s.d Tahun 2005 

No. Unit Kerja Status Luas (ha) SK Menteri Tanggal Lokasi 
1 Cagar Alam 

Krakatau 
CA dan 
CAL Kep. 
Krakatau 

13.375,10 SK Menhut 
No.85/Kpts-
II/1990 

26-02-1990 Dlm wil. Desa 
Pulau Sebesi, 
Kec. Kalianda 
Lamsel  

2 Lampung Timur Taman 
Nasional 

125.621,30 SK Menhut 
No.670/Kpts-
II/1999 

25-08-1999 Kab Lampung 
Timur 

3 Taman Nasional 
BBS 

Taman 
Nasional 

356.800,00 SK Mentan 
No.736/Mentan/ 
X/1982 

14-10-1982 Kab. 
Tanggamus 
dan Lampung 
Barat  

4 Cagar Alam 
Laut BBS 

Cagar 
Alam 

13.735,10 --- --- Selat Sunda 

5 Taman Nasional 
BBS 

Taman 
Wisata 
Daerah 

100,00 SK Menhut 
No.415/Kpts-
II/1992 

30-04-1992 Belimbing, 
Belubuk dan 
Bengkunat 

6 Zona 
Pemanfaatan 
TNBBS 

Wisata 
Alam 

100,00 SK Menhut 
No.1775/Kpts-
II/1990 

06-10-1990 Tampang 
Belimbing 

7 Taman Hutan 
Raya 

Tahura 22.249,13 SK Menhut 
No.408/Kpts-
II/1993 

10-08-1993 Reg.19 
Gunung 
Betung Bandar 
Lampung 

JUMLAH  532.340,63    

Sumber      :  Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006) 
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5.2  KERUSAKAN HUTAN  

Kondisi hutan yang ada hingga saat ini cukup memprihatinkan.  Kerusakan hutan 

terjadi di mana-mana, bahkan TNWK mengalami kerusakan yang cukup parah.  Saat 

ini dari 125.621 hektare kaw asan konservasi tersebut, diperkirakan sekitar 75 persen 

sudah rusak; hanya 31.405 hektare atau 25 persen kaw asan hutan yang masih tersisa.  
Di dataran rendah, TNWK dipenuhi semak belukar dan ilalang. Kerusakan kaw asan 

hutan di kaw asan ini terjadi karena pembalakan liar dan perambahan yang sudah 

berlangsung lama.  

Sementara itu, TNBBS masih sedikit beruntung karena mendapat perhatian ekstra dari 

dalam maupun luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari status TNBBS sebagai world 

heritage site (kaw asan warisan dunia) yang ditetapkan UNESCO pada bulan Juli 2004, 

sehingga membuat kaw asan konservasi seluas 356.800 hektare ini relatif  terjaga 

dibanding dengan TNWK.  Kerusakaan kaw asan TNBBS diperkirakan sekitar 17 

persen. Kerusakaan tersebut juga disebabkan oleh pembalakan liar dan perambahan. 

Menurut data WWF luas hutan yang dirambah sekitar 24.267 ha. 

Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006) kerusakan hutan di Lampung 

hingga tahun 2005 mencapai 43,52%, termasuk alih fungsi hutan menjadi kebun kopi 

milik w arga yang merambah ke dalam kaw asan.  Jika dilihat kerusakan pada masing-

masing kaw asan maka diketahui bahw a tingkat kerusakan yang terjadi di hutan lindung 

mencapai 71,93%, hutan suaka alam/w isata/TN mencapai 12,51%, dan hutan produksi 

tetap adalah 79,91%.  Kondisi tersebut banyak terjadi sebelum tahun 2000. Sebelum 

tahun 2000-an, di Provinsi Lampung banyak terjadi konversi lahan, terutama dari 

kaw asan hutan produksi terbatas menjadi daerah perkebunan. Walaupun pemetaan 

dengan citra satelit di kaw asan taman nasional maupun register sebagian besar masih 

menghijau, namun kondisi di lapangan sangat berbeda. Hal ini disebabkan kerusakan 

hutan yang dipantau tersamarkan oleh vegetasi kopi.   
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Tabel 5.4  Perkembangan Kerusakan Kaw asan Hutan Menurut Fungsi Hutan di 
Provinsi Lampung s.d Tahun 2005*) 

 
Sumber      :  Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006) 
Keterangan:  *) tidak tersedia data tahun 2006 

Tingkat kerusakan hutan lindung terluas terdapat di Kabupaten Tanggamus, yaitu 

mencapai 125.621 ha atau sekitar 12,50%.  Hutan produksi tetap yang mengalami 

kerusakan cukup luas terjadi di Kabupaten Way Kanan dan Lampung Selatan, masing-

masing seluas 48.338 ha (4,81%) dan 43.698,90 ha (4,35%).   Data selengkapnya 

disajikan pada Tabel 5.5.  

Tabel 5.5  Kerusakan kaw asan Hutan Menurut Fungsi Hutan per Kabupaten/Unit Ker ja 
di Provinsi Lampung s.d tahun 2005*) 

 
Sumber      :  Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006) 
Keterangan:  *) tidak tersedia data tahun 2006 
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5.3  LAHAN KRITIS 

Kerusakan lahan dapat diindikasikan dengan penurunan luas kaw asan bervegetasi, 

meningkatnya tingkat erosi dan sedimentasi, dapat terjadi di kaw asan hutan dan di luar  

kaw asan hutan.  Kerusakan lahan tersebut selanjutnya menyebabkan makin 

meluasnya lahan kritis.  Luas lahan kritis di Provinsi Lampung pada tahun 2005 (tidak 
tersedia data 2006) dalam kaw asan diperkirakan mencapai 460.594,44 ha; sedangkan 

di luar kaw asan 647.747,05 ha. Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, dan 

Lampung Timur memiliki lahan kr itis dalam kaw asan yang paling luas di antara 

kabupaten lainnya.  Lahan kritis yang terdapat di Tanggamus adalah 60.270,25 ha; di 

Lampung Selatan seluas 53.964,05 ha; serta di Lampung diperkirakan mencapai 

59.129,00 ha.  Demikian juga halnya dengan lahan kr itis dalam kaw asan yang terdapat 

di TN Way Kambas dan TN BBS.  Di TN Way Kambas luas lahan krit is tersebut 

49.248,52 ha; sedangkan di TN BBS mencapai 57.000,00 ha.   

Tabel 5.6  Luas Lahan Kritis di Provinsi Lampung Tahun 2005* ) 

Luas Lahan Kritis (ha) No. Unit Kerja 
Dalam kawasan Luar Kawasan 

1 Lampung Selatan 53.964,05 51.519,15 
2 Lampung Tengah 40.931,72 63.954,00 
3 Lampung Utara 18.208,90 117.071,20 
4 Lampung Barat 49.407,00 82.096,70 
5 Lampung Timur 59.129,00 88.693,00 
6 Tulang Bawang 27.000,00 68.009,00 
7 Way Kanan 42.435,00 91.658,00 
8 Tanggamus 60.270,25 84.746,00 
9 UPTD Tahura 3.000,00 --- 

10 BTN Way Kambas 49.248,52 --- 
11 BTN BBS 57.000,00 --- 

Jumlah 460.594,44 647.747,05 
Sumber      :  Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006) 
Keterangan:  *) tidak tersedia data tahun 2006 

Selain lahan krit is yang terdapat di dalam dan di luar kaw asan hutan, DAS (daerah 

aliran sungai) juga mengalami hal yang sama.  Di Provinsi Lampung terdapat beberapa 

DAS yang perlu direhabilitasi, yaitu DAS Way Seputih, DAS Way Sekampung, DAS 

Way Semangka, DAS Tulang Baw ang, DAS Mesuji, dan DAS Ambar Kambas.  Luas  

kaw asan hutan/lahan yang perlu direhabilitasi dalam konteks pengelolaan DAS 

tersebut mencapai 987.723,82 ha. 
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Tabel 5.7 Luas Kaw asan Hutan/Lahan yang Perlu Direhabilitasi Menurut DAS Tahun 
2005*) 

No. Nama DAS Unit Kerja Luas (ha) 
1. Lampung Barat  325,75 
2. Lampung Selatan 10.157,47 
3. Lampung Tengah 40.931,72 
4. Lampung Timur --- 
5. Lampung Utara --- 
6. Tanggamus 18.250,59 
7. Tulang Bawang -- 

I DAS Way  Seputih 

8. Kota Metro 5.847,25 
Jumlah I 75.512,77 

1. Bandar Lampung 27.953,36 
2. Lampung Barat  268,32 
3. Lampung Selatan --- 
4. Lampung Tengah 63.954,00 
5. Lampung Timur 10.000,00 
6. Tanggamus 243.162,07 

II DAS Way  Sekampung 

7. Kota Metro 928,30 
Jumlah II 346.266,05 

1. Lampung Barat 385.816,95 III DAS Way  Semangka 
2. Tanggamus 88.334,74 

Jumlah III 474.151,69 
1. Lampung Barat 78.792,19 
2. Lampung Tengah --- 
3. Lampung Utara 5.230,00 
4. Tanggamus 16,14 
5. Tulang Bawang  150,00 

IV DAS Tulang Baw ang 

6. Way Kanan --- 
Jumlah IV 84.188,32 

1. Tulang Bawang  120,00 V DAS Mesuji  
2. Way Kanan --- 

Jumlah V 120,00 
VI DAS Abar Kambas 1. Lampung Timur 7.485,00 

Jumlah VI 7.485,00 
JUMLAH TOTAL ( I s.d VI) 987.723,82 

Sumber      :  Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006) 
Keterangan:  *) tidak tersedia data tahun 2006 

Dari Tabel 5.7 terlihat bahw a DAS Way Semangka dan Way Sekampung per lu 
mendapat perhatian serius terkait luas hutan/lahan yang perlu direhabilitasi cukup luas  

dibandingkan dengan DAS-DAS lainnya.   Dari total luas hutan/lahan yang perlu 

direhabilitasi dalam rangka pengelolaan DAS, tingkat kerusakan hutan/lahan di kedua 

wilayah tersebut cukup signif ikan, yaitu 35% untuk DAS Way Sekampung dan 48% 

untuk DAS Way Semangka.  

Rehabilitasi hutan/lahan di sepanjang daerah aliran sungai di Provinsi Lampung sudah 

sangat mendesak.  Dalam rangka pengelolaan DAS program rehabilitasi ini setidaknya 

dapat memperbaiki kualitas lingkungan sepanjang DAS, seperti erosi, sedimentasi, 
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kualitas dan kuantitas air, dan lain-lain.  Masalah kekurangan air di saat musim 

kemarau dan ter jadinya banjir di kala musim penghujan diharapkan juga dapat teratasi. 

5.4  PEMBANGUNAN KEHUTANAN 

Beberapa permasalahan umum dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung 

adalah sebagai berikut: 

• Masih terdapat umbulan/pemukiman dan desa-desa definitif  di dalam kaw asan 

hutan serta masih ter jadinya konflik batas kaw asan hutan, a.l.  klaim lahan 

kaw asan hutan oleh oknum masyarakat  

• Masih adanya perambahan dan pemanfaatan kaw asan hutan untuk budidaya 

tanaman semusim tanpa memperhatikan aspek konservasi 

• Sistem pengelolaan berbasis manajemen unit (a.l. KPHP, KPHL) belum berjalan 

sepenuhnya, sehingga pelaksanaan di lapangan belum maksimal 

• Kaw asan hutan yang dikelola oleh pihak ketiga (perusahaan) banyak yang 
terlantar sehingga t idak produktif  dan dirambah  

• Sejak era otonomi daerah penyuluhan kehutanan di daerah t idak dapat berjalan 

dengan baik baik kelembagaan maupun operasionalnya. 

Dalam rangka pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung, Pemda melalui Dinas  

Kehutanan Provinsi Lampung telah menyusun berbagai program kerja yang pada 

dasarnya tidak terlepas dari visi dan misi yang ada.  Sesuai dengan visi Kehutanan 

Lampung, yaitu ”Terwujudnya hutan dengan fungsi yang optimal, aman dan lestari”,  

maka pembangunan kehutanan Lampung dijabarkan dalam beberapa misi, yaitu: 

1. Meningkatkan upaya pengamanan hutan  

2. Memulihkan fungsi serta manfaat hutan 

3. Memantapkan keberadaan kaw asan konservasi, hutan lindung dan hutan 

produksi yang dapat dikelola secara lestari 

4. Memantapkan organisasi serta meningkatkan kondisi internal dan eksternal 

5. Meningkatkan kualitas sumberdaya  manusia dalam pengelolaan hutan secara 

lestari 
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Adapun kebijakan pembangunan kehutanan Lampung adalah sebagai berikut: 

• Meningkatkan perlindungan hutan dalam rangka mencegah dan mengendalikan 

perusakan hutan, mengamankan kaw asan hutan dan hasil hutan serta 

menegakkan hukum secara konsekuen  

• Menyelenggarakan kegiatan pemulihan fungsi hutan dengan mendorong peran 
serta masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi hutan melalui pendekatan 

community based development  

• Mengembangkan potensi w isata alam, jasa lingkungan, budidaya f lora dan 

fauna  

• Meningkatkan potensi ekonomi sumberdaya hutan dan hasil hutan secara 

lestari  

• Memantapkan status dan mempertahankan keberadaan kaw asan hutan yang 
ada serta menyediakan informasi sumberdaya hutan  

• Membangun kelembagaan pengelolaan hutan yang mantap dan memperkuat 

koordinasi internal serta menjalin koordinasi dengan para pihak dari pusat 

sampai daerah  

• Menyelenggarakan dan mengikutsertakan Sumberdaya Manusia (SDM) dalam 

pelatihan, magang serta meningkatkan perencanaan pengelolaan hutan secara 

lestari  
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BAB VI.  KEANEKARAGAMAN HAYATI 
 

6.1  GAMBARAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 

Pulau Sumatera lebih kaya akan keanekaragarnan jenis tumbuhannya dibandingkan 

dengan pulau lainnya di Indonesia. Di Sumatera terdapat 17 marga endemik dan 

didukung oleh berbagai macam tipe vegetasi seperti hutan mangrove, hutan raw a dan 

pantai, hutan dataran rendah, dan hutan pegunungan.  Ditinjau dari keanekaragaman 

fauna, di Sumatera terdapat 196 jenis mamalia, 20 endemik, 15 jenis yang hanya 

dijumpai di Indonesia dan 22 jenis hew an mamalia Asia yang tidak terdapat di daerah 

Iainnya di Indonesia. Dari 580 jenis burung, terdapat 14 jenis yang endemik dan sekitar  
120 jenis burung yang bermigrasi. 

Propinsi Lampung dengan luas daratan 3,5 juta ha memiliki 1,237 juta ha kaw asan 

hutan dan yang telah ditetapkan sebagai kaw asan konservasi seluas 422.500 ha 

(12,8%). Selain kaw asan konservasi hutan, Lampung memiliki kaw asan konservasi 

laut, kepulauan, dan beberapa lokasi yang diusulkan sebagai taman buru, suaka marga 

satw a, dan cagar alam raw a air taw ar sebagai habitat berbagai jenis burung air. 

Berdasarkan letaknya, kaw asan-kawasan konservasi tersebut, sebagian arealnya 

meliputi w ilayah pesisir dan berbatasan langsung dengan laut seperti, Taman Nasional 

dan Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan di Pantai Barat dan TN Way Kambas di 

Pantai Tirnur.  Di Selat Sunda terdapat Cagar Alam Laut Gugus Kepulauan Krakatau. 

6.1.1  Fauna 

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006), jumlah satw a yang 

dilindungi menurut Undang-Undang pada tahun 2005 yang meliputi Unit Kerja BKSDA  

II, BTN BBS, BTN Way Kambas dan UPTD Tahura seluruhnya berjumlah 176 ekor  

seperti yang tertera pada Tabel 6.1. 

Fauna/satw a liar yang terdapat di kaw asan hutan di Provinsi Lampung tersebar di 

berbagai habitat yang merupakan w ilayah TN Way Kambas, TNBBS, hutan lindung di 

Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Tanggamus, hutan pantai, 

hutan raw a  serta di perairan laut.  Menurut Wiryaw an dkk (2002) jenis-jenis fauna yang 

terdapat di kaw asan konservasi di Provinsi Lampung meliputi berbagai mamalia, aves, 

reptilia, amfibi dan reptilia seperti yang tertera pada Tabel 6.2. 
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Tabel 6.1   Jumlah Satw a yang Dilindungi Undang-Undang Menurut Unit Kerja 2005 * ) 

Satuan (ekor) 
Jenis Satwa yang Dilindungi  No. Unit 

Kerja Mamalia Aves Reptilia Amfibia Pisces Incasia Moluska Crustacea 
1 BKSDA II 34 34 5 - 2 1 7 2 
2 BTN BBS 21 20 5 - - - - - 
3 BTN Way 

Kambas 
20 25 2 - - 1 - - 

4 UPTD 
Tahura 

- - - - - - - - 

Jumlah 75 79 12 - 2 2 7 2 
Sumber:  Dinas Kehutanan Prov insi Lampung (2006) 
Keterangan: *) Tidak ada data 2006 
 

6.1.2 Flora 

Vegerasi yang terdapat di kaw asan hutan di Provinsi Lampung cukup banyak jenisnya, 

baik di kaw asan taman nasional, w isata, hutan lindung maupun hutan produksi.  

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006) diketahui bahw a 

setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi baw ah,  

dan lain-lain.  Beberapa contoh vegetasi yang ada disajikan pada Tabel 6.3. 

6.2 ANCAMAN 

Selama ini, komponen keanekaragaman hayati telah dimanfaatkan untuk berbagai 

kebutuhan manusia, namun pemanfaatan yang tidak bijaksana akan menyebabkan 

kerusakan habitat, kehilangan atau punahnya spesies, dan erosi keanekaragaman 

genetik. Kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diakibatkan antara lain oleh 

konversi lahan, invasi spesies asing, dan perubahan iklim dan atmosfer.  

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, laju kepunahan f lora dan fauna di Provinsi 

Lampung lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia.  Kebakaran hutan, 

pembukaan lahan, illegal logging, perburuan satw a liar, alih fungsi lahan, dan lain-lain, 

telah menyebabkan laju kepunahan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi di 

Indonesia.  Menurut BKSDA Lampung, kerusakan hutan baik hutan lindung maupun 
produksi saat ini telah mencapai sekitar 60 persen dari luas lahan yang ada, yakni 

1,237 juta ha. Kerusakan hutan disebabkan illegal logging dan kebakaran hutan.  

Dengan demikian upaya penanggulangan kepunahan keanekaragaman hayati sangat 

erat kaitannya dengan program-program pencegahan kebakaran hutan, alih fungsi 

lahan, illegal logging, dan lain-lain. 
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  Tabel 6.2 Jenis-Jenis Fauna/Satw a Liar yang Dilindungi UU Dalam Kaw asan Hutan di Provinsi Lampung 

 
Sumber :  Wiry awan dkk (2002) 
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Tabel 6.3  Beberapa Contoh Flora di Kaw asan Hutan di Provinsi Lampung 

 Sumber:  Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006) 
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Perburuan dan penyelundupan satw a liar dari kerapkali terjadi.  Pada 5 April 2007 

Polres Lampung Utara melalui Polsek Abung Barat mengamankan 189 satw a yang 
sebagian besar dilindungi. Polisi juga berhasil membekuk penyelundup satw a. Kini ke-

189 satw a yang akan diselundupkan dari Sumatera ke Jakarta dan Bogor itu 

diamankan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung. Satw a 

yang diamankan itu terdiri 30 buaya muara (dilindungi), 22 kukang (dilindungi), 27 

tokek, satu simpai, 10 kura-kura rimba, 28 kura-kura pipih putih, dan 22 kura-kura pipih 

kuning. Selanjutnya 4 biaw ak pohon, 3 beruk, 30 biaw ak seruni, 5 biaw ak mer il,  5 

biaw ak salvator, satu bajing, dan satu ular sanca sepanjang 7,5 meter dengan berat 

135 kilogram.  

Kasus penyelundupan satw a sebelumnya juga pernah terjadi pada 22 Maret 2007.  

Tersangka membaw a 40 ular piton dan 40 kura-kura dari Riau menuju Bekasi dengan 

menggunakan bus AKAP (antar kota antar provinsi).   

 

 

Hingga Juni 2007, berdasarkan data Satuan Polhut Balai Konservasi dan Sumber Daya 

Alam Provinsi Lampung, tercatat telah 1.359 ekor satw a berhasil diamankan. Satw a itu 

terdiri dari jenis primata, ular, kucing hutan, buaya, dan kura-kura.  Satw a-satw a 

tersebut ada yang dilindungi, ada pula yang t idak dilindungi. Satw a-satwa yang 

merupakan primadona bagi penyelundup adalah jenis primata seperti kukang dan 

siamang. Satw a-satwa itu banyak diminati oleh penyelundup.  Selain itu juga burung-

burungan seperti jalak, kacer, dan cecak hijau.  

Gambar 6.1. 
Sebagian Satwa Liar yang Digagalkan Diselundupkan 
(Sumber: Radar Lampung 7 April 2007) 
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6.3  UPAYA PENANGGULANGAN 

Untuk meningkatkan pengamanan terhadap satw a-satwa yang dilindungi, pihak Polhut 

BKSDA bekerja sama dengan Dinas Kehutanan kabupaten/kota meningkatkan patroli.  

Peningkatan patroli dilakukan untuk mengantisipasi maraknya penyelundupan dan 

perburuan satw a langka.  Terkait maraknya penyelundupan satw a dengan 

menggunakan bus AKAP, BKSDA Provinsi Lampung melakukan pendekatan dan 

himbauan kepada para pimpinan PO bus AKA P agar melengkapi surat angkut dari 

BKSDA setempat dan surat keterangan kesehatan dari kantor karantina hew an. Selain 

itu, identitas pengirim dan alamat tujuan harus dicantumkan dengan jelas. 

Untuk mengurangi kepunahan satw a liar dari perburuan yang banyak dilakukan oleh 

masyarakat yang tinggal di sekitar kaw asan TNBBS, Tim Sosialisasi Undang-undang 

(UU) tentang Kehutanan Kabupaten Tanggamus secara intensif melakukan penyuluhan 

dan pembinaan kepada masyarakat.  Tim ini menyampaikan sejumlah materi UU 

tentang Kehutanan, seperti UU No. 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Alam Hayati dan 

Ekositemnya, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemer intah (PP)  

No. 45 tentang Fungsi Hutan, PP No. 7 Tahun 1999, serta sejumlah peraturan 

perundang-undangan lainnya.  Selain penyampaian beragam aturan tentang 

kehutanan,  juga disosialisasikan fungsi TNBBS. Seperti, pentingnya menjaga TNBBS 

agar tetap lestari karena TNBBS sangat besar peranannya dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan air karena di kaw asan ini terdapat sekitar 181 aliran 

sungai.  

Beranjak dari berbagai pendekatan tim secara persuasif, timbul kesadaran masyarakat 

yang memiliki senjata api (senpi) rakitan untuk diserahkan kepada para kepala pekon 

mereka masing masing. Selama ini senpi-senpi itu diduga kerap digunakan untuk 

berburu satw a liar di kaw asan hutan TNBBS.   Pada tanggal 28 Juni 2007 Tim 

Sosialisasi Undang-undang (UU) tentang Kehutanan mener ima penyerahan 45 pucuk 

senjata api (senpi) rakitan jenis locok dari para kepala pekon di Kecamatan 

Pematangsaw a. Penyerahan senpi rakitan ini berlangsung di halaman kantor Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Kotaagung, Tanggamus. Puluhan senpi yang 

diserahkan kepada tim sosialisasi itu berasal dar i masyarakat yang sebelumnya telah 

diberi penyuluhan dan sosialisasi UU tentang Kehutanan. Tim sosialisasi di antaranya 

terdiri dari unsur Polhut TNBBS, kejaksaan, pengadilan, TNI, Polri, pemerintah 

kecamatan, pemer intahan pekon, dan masyarakat.  
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BAB VII.  PESISIR DAN LAUT 

 

7.1  HABITAT UTAMA 

Garis pantai Lampung sangat panjang, lebih kurang 1.105 km dan beragam yang 

menampilkan lebih dari 15 jenis habitat yang berbeda, termasuk lingkungan yang 

dibuat manusia,  seperti tambak udang dan perkotaan. Pantai Barat hampir seluruhnya 

didominasi oleh pantai berpasir, hutan pantai tipe barringtonia, dengan sisipan tanaman 

perkebunan rakyat, dan dataran rendah yang berhutan meranti (Dipterocarpaceae) 

sebagai kelanjutan dari Taman Nasional Bukit Barisan. Pantai berpasir, pantai berbatu, 

dan hutan pantai mempunyai susunan tumbuhan yang didominasi oleh formasi 

Barringtonia, seperti ketapang ( Terminalia catappa) , waru laut (Hibiscus tiliaceus), 

nyamplung (Calophyllum inophyllum), cemara (Casuarina equisetifolia), dan rasau putih 

(Pandanus tectorius) . Penebangan pohon, pembakaran hutan, dan pembukaan lahan 

secara regular yang terjadi di masa lampau, mengakibatkan terjadinya dominasi lokal 

oleh pandanus sepanjang Pantai Barat atau casuarina sepanjang pantai Taman 

Nasional Way Kambas. 

Pantai sekitar teluk (Teluk Lampung dan Teluk Semangka) pada dasarnya mempunyai 

tipe yang sama, namun mengalami degradasi dan kohesi lebih besar lagi karena 

dampak urbanisasi. Kawasan yang semula merupakan hutan mangrove telah berubah 

menjadi tambak udang, terutama pada beberapa teluk dan muara sungai. Yang sangat 

jelas terlihat di Pantai Timur adalah daerah tambak udang yang luas dan sedikit sisa 

hutan mangrove. 

Terumbu karang, padang lamun, dan rumput laut dapat dijumpai di sepanjang daratan 

sempit sekitar pulau-pulau di bagian selatan dan barat. Sebagian habitat ini tumbuh 

dengan baik di Teluk Lampung dan di Pantai Barat. Hutan rawa di Pantai Timur sudah 

banyak dikeringkan, dikonversi menjadi sawah dan tambak, dan pohonnya ditebangi 

sehingga fungsi rawanya telah berubah. Hutan rawa air tawar merupakan lingkungan 

yang khas di Pantai Timur, namun tinggal sedikit dan dalam kondisi kritis. Sisa paya-

paya, rumput, dan gelagah (Saccarum spontanium) yang masih ada di sepanjang Way 

Mesuji, Way Tulang Bawang, dan Way Seputih merupakan kolam raksasa pengendali 

banjir. 
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7.2 PEMANFAATAN DAN ANCAMAN 

7.2.1 Pemanfaatan 

Pemanfaatan lahan di sepanjang Pantai Barat, terutama untuk perkebunan rakyat, 

telah berlangsung lebih dari 100 tahun. Pantai Timur mengalami perubahan luar biasa 

selama 20 tahun terakhir. Jutaan orang masuk dari Jawa, Sulawesi Selatan dan Bali, 

baik dalam program pemerintah ataupun swakarsa, yang pada gilirannya membuat 

90% hutan mangrove diubah menjadi lahan tambak udang dan reklamasi (pembuatan 

tanggul) dan hampir semua rawa menjadi lahan pertanian. 

Saat ini luasan mangrove di Pantai Tirnur tinggal sekitar 2.000 ha (CRMP, 1998) dari 

semula 20.000 ha. Habisnya mangrove ini merupakan penyebab utama abrasi yang 

terjadi di sepanjang Pantai Timur (sekitar Labuhan Maringgai). Tapi dampak negatifnya 

terhadap perikanan tangkap laut masih belum diketahui secara pasti.   

Daerah tujuan transmigrasi di Rawa Sragi, Rawa Jitu, dan Rawa Pitu meliputi luas areal 

51.500 ha.  Sejak tahun 1990-an terjadi perubahan pemanfaatan lahan menjadi 

perkebunan kelapa sawit dan tebu, terutama di Mesuji dan Way Seputih. Kegiatan 

penebangan pohon dan pembakaran juga berperan dalam rnengubah rawa yang masih 

ada menjadi lahan gelam (Melaleuca cajuputi) dan paya-paya gelagah, yang keduanya 

merupakan tanaman sekunder. 

Di Teluk Lampung berkembang usaha budidaya laut (marine culture), yaitu kerang 

mutiara yang terdapat di Pulau Tegal, Teluk Hurun, Tanjung Putus, dan sekitar Pulau 

Legundi.  Pembudidaya kerang mutiara merupakan PMA Jepang.  Usaha kerang 

mutiara ini tidak banyak pengaruhnya terhadap penyerapan teknologi dan 

perkembangan budidaya kerang mutiara oleh pembudidaya lokal.   

Selain kerang mutiara, budidaya ikan kerapu juga telah berkembang pesat.  

Perkembangan ini tidak terlepas dari peranan Balai Besar Pengembangan Budidaya 

Laut ( dulu BBL Lampung).  Ikan kerapu yang umum dibudidayakan adalah kerapu 

macan dan kerapu tikus.  Saat ini sudah mulai diusahakan pengembangan budidaya 

kerapu kertang dan kerapu lodi. 
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Gambar 7.1  Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Teluk Lampung (Maret 2007)  

Adanya zona perairan laut yang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya laut ini 

menyebabkan dampak positif, yaitu terlindunginya habitat terumbu karang dari aktivitas 

penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti menggunakan bom ataupun 

racun potasium sianida, di sekitar perairan tersebut.  Namun demikian, keberadaan 

zona budidaya kerang mutiara yang cukup luas menyebabkan nelayan setempat 

kehilangan daerah penangkapan ikan yang signifikan. 

7.2.2 Ancaman 

Seluruh hutan mangrove di Lampung akan punah dalam beberapa tahun seandainya 

pengubahan ke tambak udang tidak dikontrol/diawasi. Mungkin yang tersisa hanya 

mangrove yang terdapat di pulau-pulau wilayah teluk. Reklamasi dan pendangkalan 

yang terus berlanjut di daerah pengendalian banjir Way Tulang Bawang (paya-paya 

belukar) akan membahayakan fungsinya bagi perikanan, kelestarian hidup burung air 

yang dikenal dunia internasional dan nasional, serta sebagai pengendali banjir bagi 

daerah sekitarnya. 

Penangkapan ikan dengan bom merupakan masalah khusus di Teluk Lampung. 

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan telah dimulai pada tahun 1975 setelah 

diperkenalkan oleh satu keluarga Bugis. Penggunaan bom banyak dilakukan di sekitar 

perairan Pulau Legundi, P. Siuncal, P. Sijebi, P. Sertung, P. Sebuku, P. Tabuan, dan 

Teluk Kiluan.  Penggunaan bom ini juga telah merambah wilayah pantai barat terutama 

di sekitar Pulau Pisang.  

Hampir sepanjang pantai barat Lampung, Kepulauan Krakatau, dan Pulau Segamat 

(Lampung Timur) merupakan tempat penyu bertelur. Kepulauan Krakatau dan Pulau 

Segamat telah mengalami dampak dari perburuan dan pengarnbilan penyu tersebut.  



STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2007 
 

VII-  4

Penyu hijau ini masuk dalam Apendix l CITES sebagai fauna yang dilarang untuk 

diperdagangkan. Penyu laut secara umum terancam kelestariannya dengan kepunahan 

secara perlahan. Oleh karena itu, penyu dilindungi di seluruh dunia. Setiap pantai 

tempat bertelurnya penyu menjadi penting untuk diperhatikan. Karena itu, diperlukan 

program yang terfokus dan berbasis masyarakat, guna menghentikan eksploitasi penyu 

yang melanggar hukum. 

Mangrove 

Keanekaragaman mangrove di Lampung rendah. Sebagian besar didominasi oleh Api-

api (Avicennia alba dan Avicennia marina) pada lahan yang baru terbentuk, ditunjang 

oleh buta-buta (Bruguiera parviflora dan Excoecaria agallocha) yang lazim dijumpai di 

daerah muara. Agak ke hulu dijumpai nipah (Nypa fruticans) , pedada (Sonneratia 

caseolaris), dan Xylocarpus granatum yang menunjukkan adanya pengaruh air tawar. 

Bakau (Rhizophora stylosa) terbukti mendominasi mangrove yang berasosiasi dengan 

terumbu karang. Hal ini terdapat di sepanjang pantai dan pulau-pulau di Teluk 

Lampung. 

Vegetasi mangrove di kawasan Labuhan Maringgai (Pantai Timur Lampung) memiliki 

ketebalan relatif tipis, yaitu bervariasi antara 50 hingga 150 meter. Hamparan 

mangrove di kawasan ini membujur dari daerah Way Sekampung bagian selatan 

hingga ke utara daerah Way Penet (perbatasan kawasan Taman Nasional Way 

Kambas). Di wilayah ini, selain tumbuhan alami, mangrove juga ditanam oleh instansi 

kehutanan setempat. Vegetasi tanaman mangrove yang ditanam manusia (non-alami) 

adalah Rhizophora mucronata. Jenis ini tergolong ke dalam kelompok mangrove sejati.  

Selain mangrove sejati, kawasan ini juga ditumbuhi oleh jenis dan kelompok mangrove 

semu (false mangrove) yaitu jenis Avicennia marina dan Nypa fruticans. Konsosiasi 

(mono-species) Avicennia marina yang terdapat di daerah Sriminosari, Labuhan 

Maringgai terdiri dari konsosiasi tingkat sapihan dengan kerapatan 2.500 batang/ha 

yang tumbuh di habitat yang lebih mantap. Konsosiasi Avicennia marina tingkat semai 

terdapat terutama pada habitat yang kurang mantap dan di daerah tanah timbul. 

Kerapatan dan konsosiasi ini adalah 4.000 batang/ha.  Jenis Nypa fruticans banyak 

tumbuh di sepanjang sisi sungai, seperti Way Penet. Mengingat jenis vegetasi ini hidup 

di daerah dengan salinitas yang lebih rendah, maka banyak tumbuh di daerah lebih 

hulu dari suatu sungai. 
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Kondisi vegetasi mangrove di kawasan Taman Nasional Way Kambas (sekitar Way 

Kanan) tidak banyak berbeda dengan daerah Labuhan Maringgai, khususnya dalam hal 

ketebalan. Bahkan di daerah ini, ketebalan mangrove sangat tipis, dengan rata-rata 

ketebalan sekitar 5 meter. Vegetasi mangrove di kawasan ini terkonsentrasi di 

sepanjang Way Tulang Bawang dan Way Penet. Jenis vegetasi yang mendominasi 

kawasan mangrove di daerah ini adalah jenis mangrove sejati Rhizophora mucronata 

dengan kerapatan sekitar 400 batang/ha. Tipe vegetasinya merupakan konsosiasi 

dengan Indeks Nilai Penting (INP) sebesar 300.  Selain kedua jenis dominan tersebut, 

khususnya di sepanjang sungai dijumpai vegetasi jenis Nypa fruticans. 

Rawa juga terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas.  Di dalam rawa 

ini terdapat juga konsosiasi gelam. Selain dari konsosiasi itu nampak konsosiasi Nibung 

(Oncosperma tigillaria) dan konsosiasi Sedeng (Livistonia rotundifolia). Di daerah 

sempadan sungai banyak tumbuh jenis-jenis merbau (Initsia palembanica), Barringtonia 

septica, Eugenia viridis, serta pelbagai anggota ficus dan rengas (Gluta renghas). 

Di wilayah pesisir Kabupaten Tulang Bawang (sekitar PT. Central Pertiwi Bahari) 

terdapat 2 jenis yang dominan, yaitu jenis Avicennia marina dan Rhizophora 

mucronata.  Selain kedua jenis dominan tersebut, di kawasan ini terutama di sepanjang 

sungai dijumpai vegetasi jenis Nypa fruticans. 

Komunitas mangrove di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin - Lampung Selatan 

berupa asosiasi (multi-species), dengan jenis dominan Rhizophora mucronata. INP 

berkisar antara 236 hingga 249 dan dengan kerapatan berkisar antara 188 ind/ha 

hingga 530 ind/ha. Tingkat pertumbuhan pohon di kawasan ini adalah sapihan, tihang, 

dan pohon. Ketebalan mangrove antara 1 dan 1,5 km. Berbeda halnya dengan 

komunitas mangrove di Desa Durian, tipe vegetasi di Desa Sidodadi (Padang Cermin) 

bertipe konsosiasi, dengan jenis Rhizophora mucronata sebagai jenis yang dominan 

dan memiliki INP sebesar 300.  

Di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung terdapat di sekitar Pantai Puri Gading, Pantai 

Duta Wisata, serta di lahan reklamasi PT BBS di Kecamatan Teluk Betung Barat.  Jika 

dilihat dari ukuran vegetasinya, sebagian besar ekosistem mangrove tersebut bukan 

merupakan habitat primer, bahkan di lahan reklamasi PT BBS didominasi oleh vegetasi 

tingkat semai yang sedang mengalami proses suksesi.  
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Gambar 7.2  Habitat Mangrove di Pantai Puri Gading, Bandar Lampung      

(Februari 2007) 
 

Jenis vegetasi yang dominan di Pantai Puri Gading adalah Sonneratia alba untuk 

tingkat pohon dan pancang; sedangkan untuk tingkat semaian selain didominasi oleh 

Sonneratia alba juga jenis Avicennia officinalis.  Beberapa jenis mangrove lainnya yang 

ditemukan adalah sebagai berikut:  Rhizophora apiculata, Avicennia marina, Bruguiera 

silindrica, Excoearia agallocha, Hibiscus  tiliaceus, jeruju (Achanthus ilicifolius), basang 

siap (Finlaysonia maritima), dan nipah (Nypa fruticans).  Dari analisis vegetasi diketahui 

bahwa Indeks Nilai Penting (INP) vegetasi mangrove tingkat pohon adalah 299,94; INP 

tingkat pancang adalah 299,96; serta INP tingkat semai adalah 199,96. 

Kerusakan mangrove di sepanjang pesisir timur Lampung yang meliputi wilayah Tulang 

Bawang, Lampung Timur, dan Lampung Selatan, telah dibahas sebelumnya di subbab 

2.1.  Sebagian besar areal yang mengalami kerusakan tersebut akibat dikonversi 

menjadi tambak udang yang meluas hingga tepi pantai dan tidak menyisakan sebagian 

kawasan mangrove sebagai green belt. 
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Terumbu Karang 

Kebanyakan terumbu karang di Lampung adalah dan jenis “fringing reef”, dengan 

luasan relatif 20 - 60 meter. Pertumbuhan karang berhenti pada kedalaman 10 - 17 

meter. Di bawah kedalaman itu terdapat lumpur atau hamparan pasir. Sejumlah 

terumbu karang tipe “patch reefs” tumbuh dengan baik, dan dapat dijumpai di 

sepanjang sisi barat Teluk Lampung. Pendataan awal menunjukkan terdapat sekitar 

213 jenis karang keras yang berbeda di Selat Sunda (Kepulauan Krakatau, Teluk 

Lampung, Kalianda, pulau-pulau di pesisir barat Pulau Jawa). Hal ini cukup sesuai bila 

dibandingkan dengan sekitar 139 jenis yang ditemukan di Kepulauan Seribu. Terumbu 

Karang di Kepulauan Krakatau menunjukkan total 113 jenis karang besar, sekalipun 

keanekaragaman jenis rata-rata per lokasi agak rendah (yakni 48,6 ± 9.2). 

Hasil survei memperlihatkan bahwa hampir di semua lokasi, kecuali Teluk Lampung, 

terumbu karang memiliki penutupan karang batu yang rendah (0- 10%). Khusus untuk 

kawasanTeluk Lampung, penutupannya cukup besar yaitu mencapai 75% (CRMP, 

1998).  Pada bagian selatan pantai timur Lampung, yaitu di P. Rimau Balak, P. Mundu, 

P. Seram Besar, P. Seram Kecil, P. Kuali, dan P. Panjurit, kisaran penutupan karang 

batu memperlihatkan kisaran yang sangat rendah (0 - 10%). Sedangkan di  P. Sebesi 

dan P. Sebuku di Lampung Selatan tutupan karang hidup berkisar antara 15- 25%. 

Kegiatan pengeboman ikan cukup dominan pada kawasan ini. Hal ini terlihat dari 

kerusakan terumbu karang yang umumnya berupa kerusakan fisik. Di samping 

kegiatan pengeboman, kegiatan penambangan karang batu untuk bahan bangunan 

dan hiasan juga menjadi salah satu penyebab kerusakan terumbu karang. Sampai 

sejauh ini belum diketahui informasi tentang peraturan daerah yang mengatur 

penambangan karang batu. Namun jika mengacu pada UU Lingkungan nomor 5 Tahun 

1990, sebenarnya sudah ada pembatasannya.  Pada subbab 2.2.2 telah dijelaskan 

tentang perusakan terumbu karang akibat pengambilan oleh penduduk untuk 

digunakan sebagai bahan reklamasi dan pondasi rumah. 

Seperti halnya Pantai Timur Lampung, persen penutupan karang batu di kawasan 

Teluk Semangka juga rendah (0-10%). Pada kawasan ini sedimentasi dijumpai pada 

perairan sepanjang pantai. Di perairan P. Tabuan terlihat kerusakan terumbu karang 

berupa kerusakan fisik. Tipe dasar perairan yang dominan adalah pasir dan pecahan-

pecahan karang. Di daratan dijumpai tumpukan karang mati yang akan digunakan 

untuk bahan bangunan dan menguruk jalan. Kerusakan utama terumbu karang di 
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kawasan ini akibat penambangan karang batu dan pengambilan pasir untuk bahan 

bangunan dan pembuangan jangkar. 

Berbeda dengan kawasan Pantai Timur dan Teluk Semangka, kawasan Teluk 

Lampung memiliki kisaran persen penutupan karang batu yang luas (0-75%). 

Kecenderungan penutupan di Teluk Lampung adalah bahwa pada kawasan yang dekat 

dengan pangkalan angkatan laut memiliki persen penutupan yang relatif tinggi (40- 

80%), sedangkan pada lokasi yang semakin jauh dan pangkalan angkatan laut memiliki 

persen penutupan yang lebih rendah (0 - 35%) (Black, 1998). Dari hasil kajian dengan 

metode LIT (Line Intercept Transect) pada 8 pulau memperlihatkan kisaran penutupan 

karang batu antara 47.12-91.65%, termasuk kategori baik dan sangat baik (Gomez dan 

Alcala, 1984). Tidak ada perbedaan yang nyata antara kedalaman 3 meter dan 10 

meter. Keanekaragaman karang yang dilihat dari bentuk hidup karang keras bervariasi 

antara 1,6 - 3,43%. Karang tipe foliose mempunyai persen penutupan karang yang 

cukup besar (48,8% di P Sulah, 28,53% di P. Tangkil, 21,26% di P. Balak, 20,65% P. 

Pahawang, dan 19,1% di P. Condong Laut).  Umumnya kawasan terumbu karang yang 

dekat dengan pemukiman dan memiliki rataan yang cukup lebar, relatif kondisinya lebih 

buruk dibanding terumbu karang yang letaknya agak jauh dari pemukiman dan dengan 

kondisi reef flat yang sempit.  

Di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung sebaran terumbu karang sudah banyak yang 

musnah akibat kegiatan reklamasi, illegal fishing, ataupun penambangan karang.  

Lokasi-lokasi sebaran terumbu karang yang relatif masih baik terdapat di Pantai Karang 

Maritim, Gosong Pamungutan, dan sekitar Pulau Kubur.  Dari hasil pengukuran yang 

dilakukan di sekitar perairan Pantai Karang Maritim pada posisi  06º 04' 38.5" LS; 105º 

24' 06.0" BT dengan kedalaman 2-3 m diperoleh gambaran bahwa kondisi penutupan 

karang hidup di perairan tersebut tergolong relatif masih baik, yaitu 52,8%.  Di perairan 

Gosong Pamunggutan pada posisi 05º29' 02.9" LS dan 105º16' 13.8" BT pada 

kedalaman 3-4 m diketahui bahwa kondisi penutupan karang hidup tergolong relatif 

masih sangat baik, yaitu 94,4%.  Perairan di sekitar Pulau Kubur juga memiliki 

hamparan terumbu karang hidup yang masih baik. Dari hasil pengukuran pada posisi 

05º29'19.1"LS dan 105º15'14.8"BT diketahui bahwa penutupan karang hidup mencapai 

74,2% 

Pantai yang indah dan pesisir yang berbatu-batu di Lampung Barat merupakan daya 

tarik luar biasa bagi pengembangan pariwisata di masa mendatang. Namun demikian, 
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kondisinya yang terpencil dan jauh dan pusat-pusat pariwisata, juga kurangnya 

dukungan infrastruktur seperti bandara setempat, hotel, pasokan air, dan sanitasi 

umum. Hal ini menghambat pertumbuhan bisnis pariwisata yang sehat. Selain itu, 

pulau-pulau dan terumbu karang di sekitar Teluk Lampung mempunyai prospek yang 

lebih cerah untuk pengembangan wisata bahari. 

Terumbu karang, khususnya di Teluk Lampung, sangat mendukung usaha-usaha 

perikanan yang produktif. Terdapat ribuan bagan yang menggantungkan hasil 

tangkapannya di sekitar terumbu karang. Namun sangat disayangkan, ada indikasi 

beberapa nelayan bagan menggunakan bahan peledak. Terumbu karang juga penting 

dalam melindungi pantai dari erosi dan menyediakan pasir guna membentuk pantai 

berpasir. Tanpa adanya terumbu karang, maka banyak tempat wisata pantai akan 

musnah. Ironisnya, banyak obyek wisata menggunakan terumbu karang sebagai lahan 

reklamasi. 

 

Gambar 7.3  Tempat Wisata di Pesisir Kota Bandar Lampung yang Dibangun di 
Atas Lahan Reklamasi  Menggunakan Karang 

 

Dalam Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung tahun 2000 dijelaskan 

bahwa setidaknya terdapat 10 permasalahan utama dalam pengelolaan pesisir di 

Provinsi Lampung.  Ke-10 masalah tersebut adalah: 

• Rendahnya kualitas sumberdaya manusia 

• Rendahnya penaatan dan penegakkan hukum 

• Belum adanya penataan ruang pesisir. 

• Degradasi habitat wilayah pesisir 

• Pencemaran wilayah pesisir 
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• Kerusakan hutan, taman nasional, dan cagar alam laut 

• Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal 

• Belum optimalnya perikanan tangkap dan budidaya 

• Rawan bencana alam (gempa, tanah longsor, dan banjir) 

• Ancaman intrusi air laut 

Hampir punahnya mangrove di Pantai Timur Lampung menuntut tindakan cepat.  Pada 

tahun 2006 telah disusun Masterplan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pesisir Timur 

Lampung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bekerjasama dengan Universitas 

Lampung.  Dokumen tersebut merupakan merupakan acuan dalam melakukan 

kegiatan rehabilitasi hutan di sepanjang Pesisir Timur dengan berbagai pertimbangan 

dan pendekatan.  Penyusunan dokumen masterplan tersebut diperlukan dalam upaya 

menjaga kelestarian lingkungan hutan mangrove dan meningkatkan kesejahteraan 

masyakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove tersebut. 

Perusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak 

haruslah dihentikan. Hal ini dapat dilakukan melalui dua program yang dipusatkan 

pada: 

(a) Pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap beberapa kelompok nelayan yang 

diketahui menggunakan bahan peledak dan racun. 

(b) Pengembangan program oleh masyarakat setempat di pulau-pulau guna 

menerapkan kepemilikan terhadap sumberdaya terumbu karang, digabungkan 

dengan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. 

Pengawasan terhadap terumbu karang yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat 

dapat menjadi “kontrol sosial”. Para petugas pengawas ini dapat juga sekaligus dilatih 

sebagai pemandu wisata bahari.  Saat ini di beberapa desa pesisir telah terbentuk 

beberapa kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang bertugas menjaga dan 

mencegah kerusakan sumberdaya di wilayah pesisir masing-masing. 

Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat merupakan pendekatan yang 

umum diterapkan pada sebagian besar program-program pengelolaan sumberdaya 

pesisir di dunia, khususnya di negara-negara berkembang dimana terumbu karang 

merupakan bagian yang signifikan dari ekosistem pesisir. Daerah perlindungan laut 

berfungsi sebagai zona inti yang secara permanen tertutup bagi penangkapan ikan 
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dan kegiatan ektraktif lainnya sementara zona penyangga yang mengelilingi diatur 

dengan peraturan lebih longgar. 

Pengalokasian suatu wilayah laut menjadi kawasan yang dilindungi dari kegiatan 

pemanfaatan tertentu merupakan upaya pengelolaan yang bertujuan untuk 

konservasi. Secara umum, adanya DPL dapat dianggap sebagai manifestasi dari 

keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, seperti terhadap 

sumberdaya alam yang dimanfaatkannya dapat lestari, kebutuhan untuk menikmati 

keindahan alam dan kebutuhan untuk melindungi "hak sebagai pemilik" sumberdaya 

dari gangguan pengguna luar. 

Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat (DPL-BM) yang berhasil apabila DPL 

tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat seperti memberikan 

tambahan sumber pendapatan dari peningkatan produksi perikanan dan sektor 

pariwisata. DPL juga dapat berfungsi sebagai upaya konservasi dengan adanya 

perbaikan kualitas sumberdaya alam seperti komunitas terumbu karang. Manfaat 

tambahan lainnya adalah peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat 

dalam mengelola sumberdaya alam di lingkungannya. Selain itu DPL-BM dapat 

menjadi alat untuk membantu mengatasi isu pengelolaan sumberdaya pesisir pesisir 

yang lebih luas. Dalam jangka panjang, DPL-BM lebih efektif dari segi biaya dan 

kesinambungannya. 

Dengan diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sejak tahun 

2005 telah dilakukan kajian dan sosialisasi tentang Daerah Perlindungan Laut berbasis 

Masyarakat (DPLBM) di Pulau Legundi dan di Pulau Puhawang (tahun 2006).  Tahun 

2007 ini direncanakan akan dilakukan inisiasi pembentukan peraturan desa yang 

mengakomodasi pelaksanaan DPLBM tersebut di kedua desa itu.  Diharapkan dengan 

adanya DPLBM yang diperkuat dengan peraturan setempat, maka kerusakan terumbu 

karang dapat diminimalisir.   

Penetapan calon lokasi DPL-BM di Pulau Legundi pada tahun 2005 dilakukan melalui 

tahapan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan berdasarkan kajian ilmiah melalui 

pengukuran/survei lapangan, serta kajian dan penelitian sebelumnya.  Adapun kriteria 

yang digunakan untuk penetapan calon lokasi DPL-BM tersebut adalah menurut 

Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis 

Masyarakat (DPL-BM) yang dikemukakan oleh  Coastal Resouces Center University of 

Rhode Island kerjasama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan (2003), yaitu: 
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•  Kondisi tutupan karang hidup dalam kondisi yang baik (yang ideal adalah tutupan 

karang diatas 50%) 

•  Kepadatan ikan dan keanekaragaman organisme laut lainnya tinggi 

•  Mencakup 10-20 % dan keseluruhan habitat terumbu karang yang ada di wilayah 

suatu desa 

•  Habitat terumbu karang yang mencakup rataan dan kemiringan karang dan secara 

ideal memiliki lamun dan habitat mangrove (namun suatu DPL-BM tidak harus 

memiliki lamun dan mangrove) 

•  Suatu kawasan yang diketahui merupakan tempat ikan bertelur. 

•  Lokasinya jauh dari potensi terjadinya proses sedimentasi atau pelumpuran, atau 

lokasi yang tidak terlalu dekat dengan muara sungai atau kali. 

•  Lokasinya masih berada dalam jangkauan pandang masyarakat sehingga mudah 

diamati dan memudahkan pemantauan serta penerapan aturan yang berlaku. 

•  Lokasinya bukan merupakan daerah utama penangkapan ikan bagi masyarakat 

setempat. 

•  Kawasan yang tidak secara terus menerus digunakan oleh masyarakat dari luar 

desa sebagai tempat menambat perahu. 

 

 

Gambar 7.4  Lokasi Usulan DPLBM di Pulau Legundi Tahun 2005 
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Upaya untuk melindungi terumbu karang dari kerusakan akibat penggunaan bom ikan 

dilakukan oleh Pemda Provinsi Lampung dengan penegakkan hukum terhadap pelaku. 

Nelayan pelaku pemboman ikan juga telah dijatuhi hukuman. Keterbatasan sarana dan 

prasarana merupakan faktor penghambat dalam upaya ini.  Selain penegakkan hukum, 

upaya lainnya adalah dengan melakukan pendekatan dan penyuluhan tentang 

pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang.  Hal ini terutama ditujukan kepada 

masyarakat pesisir yang banyak memanfaatkan karang sebagai bahan reklamasi 

ataupun bangunan rumah. 

Untuk melindungi penyu dan tempat penelurannya yang banyak terdapat di sekitar 

pesisir Pantai Barat dan Pulau Segamat, pada tahun 2006 telah dilakukan kajian 

populasi dan habitat peneluran penyu di kedua wilayah tersebut.  Kegiatan ini dilakukan 

oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.  Sebelumnya, Dinas Perikanan 

dan Kelautan Lampung Barat sudah sering melakukan pembinaan kepada masyarakat 

pesisir untuk melindungi dan tidak mengambil dan menjual telur-telur penyu.  Pada 

tahun 2007 ini direncanakan akan dilakukan kajian lokasi dan penangkaran penyu di 

sekitar Teluk Kiluan (Kabupaten Tanggamus). 

Dalam upaya pelestarian penyu di pesisir Lampung Barat, Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Lampung Barat memiliki inisiatif yang bersifat proaktif. Selain 

melakukan upaya penangkaran dengan memfasilitasi kelompok penangkar penyu 

(KPP), DPK juga membeli telur-telur penyu temuan warga dengan harga yang relatif 

mahal, yaitu Rp2.000 per butir. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya 

yang paling memungkinkan dan saling menguntungkan.  Alasannya, pencari telur 

penyu sama dengan mencari kehidupan. Ketika telur penyu itu ditemukan, pasti akan 

dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. DPK melihat hal ini 

sebagai gejala yang harus diarahkan dengan tujuan pelestarian jenis biota yang mulai 

langka itu.   Jika ada warga yang menemukan sarang penyu bertelur dan 

memberitahukan ke KPP terdekat, yang kemudian akan dilaporkan ke DPK, maka 

penemuan tersebut akan dibeli. Selanjutnya lokasi sarang penyu bertelur ditandai 

dengan memagar keliling dan terus diawasi hingga akhirnya genap berusia sekitar 30-

40 hari telur-telur itu akan menetas. Setelah menetas, tukik tidak langsung dibiarkan ke 

habitatnya di laut.  Tukik dipelihara selama 4 bulan untuk selanjutnya dilepas karena 

dianggap telah cukup dewasa dan bisa mencari makanan sendiri. 
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Selanjutnya dalam rangka menjaga dan melestarikan habitat penyu di wilayah pesisir, 

petugas melakukan sosialisasi larangan penangkapan dengan terjun langsung ke 

lapangan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.  Upaya-upaya persuasif berupa 

sosialisasi tentang aturan-aturan yang mengikat atas pelarangan tersebut, yakni 

implementasi UU No. 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya dan 

PP No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, terus dilakukan. 

Diharapkan  semua lapisan masyarakat akan tahu, sadar, dan ikut melestarikannya. 
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BAB  VIII.   AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

 

8.1  KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  

Sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Lampung No. 3 tahun 2004 tentang 

Renstra Provinsi Lampung Tahun 2004-2009, maka arah kebijakan pembangunan 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah mengelola dan memelihara 

sumberdaya alam daratan, perairan  dan kelautan sesuai dengan daya dukungnya 

untuk kemanfaatan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dari 

generasi ke generasi  serta memulihkan/ merehabilitasi sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup yang rusak dengan lebih banyak melibatkan peranserta aktif 

masyarakat. 

Arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Propinsi 

Lampung saat ini tertuang dalam Misi-5 Renstra Propinsi Lampung 2004-2009,  

yaitu: 

Mengopti malkan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan 

hidup secara bijaksana yang bersinergi dengan kabupatenlkota menuju  

pembangunan yang berkelan jutan. 

Misi ini ditujukan untuk mengoptimal kan pengelolaan sumberdaya al am (hutan,  

tanah, air, fauna dan flo ra) secara bijaksana sehingga semua akti vitas 

pembangunan tidak merusak lingkungan, yang pada akhi rnya akan 

menurunkan daya dukung lingkungan untuk menopang hajat hidup seluruh 

masyarakat dalam jangka panjang. Keberhasil an pelaksanaan m isi ini sangat  

tergantung dari komitmen politi k (kebijakan) dan peran serta masyarakat . Oleh 

karena itu, maka pendekatan yang dilakukan dimulai dari membangun 

kesadaran (public awareness); membangun komitmen, kebijakan dan 

perencanaan tata  ruang, serta ke terpaduan program pelestarian lingkungan 

hidup. 

Adapun tujuan dan sasaran Mi si-5 adalah sebagai beri kut :   

A. Tuj uan: 

(1) Sinkroni sasi dan si nergisitas penataan ruang daerah. 
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(2) Pengelol aan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan 

secara asri , lestari dan bijaksana sesuai dengan kaidah pembangunan 
berkelanjutan (sustainahle development). 

(3) Melakukan penyelamatan (rescue) dan pemulihan (recovery) akibat  

kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. 

(4) Mengembangkan kel embagaan pengelolaan sumberdaya alam dan 

lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan bertanggung 

jawab. 

(5) Terj alinnya kerjasam a dengan dunia usaha dan meningkatnya 

peranserta masyarakat dalam penataan ruang dan program 

pelestarian sum berdaya alam dan lingkungan. 

(6) Optimali sasi hasil hutan,  perairan dan sumberdaya alam lainnya yang 

sesuai dengan standar internasi onal . 

(7) Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi pertambangan dan 

energi 

B. Sasaran: 

(1) Sinkroni sasi dan sinerginya penataan ruang daerah dari tahap 

perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan,  pengembangan dan 

pengendalian.  

(2) Meminimalisasi  tingkat kerusakan dan pencemaran. 

(3) Meningkatnya upaya perlindungan kawasan konservasi (Taman Nasional, 

Catchment Area; Greenbelt ) dan kawasan hutan lindung 

(4) Terkendalinya pencemaran tanah, air dan udara dalam rangka 

pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

(5) Optimalnya kerjasama dengan lembaga donor dan organi sasi yang 

mengadvokasi pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. 

(6) Terpenuhinya standar internasi onal dan kode eti k pengelolaan 

sumberdaya alam dan lingkungan. 

(7) Pengembangan produksi energi listri k daerah 

(8) Peningkatan usaha pertambangan daerah 
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Dalam rangka untuk pencapaian tujuan dan sasaran mi si te rsebut, maka 

diperlukan st rategi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program prioritas.   
Adapun kebijakan dan program prio ritas M i si-5  adalah sebagai beri kut: 

A.  Kebijakan  

(1) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat , pemerin tah 

kabupaten/kota dan antar propinsi. 

(2) Mengembangkan upaya-upaya perlindungan kawasan hutan dan 

konservasi (Taman Nasional, Catchment Area, Greenbelt ). 

(3) Mengembangkan mekani sme insentif  dan di sinsentif dalam pengelolaan 

sumberdaya alam dan lingkungan. 

(4) Mendorong peran serta masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi  

sumberdaya alam dan lingkungan melalui pendekatan community based 

development. 

(5) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga donor, organi sasi  
internasi onal, LSM, dan masyarakat setempat dalam 

mengkampanyekan program pelestarian sumberdaya alam dan 

lingkungan. 

(6) Mengembangkan upaya-upaya pengelolaan sumberdaya alam yang 

sesuai dengan standar internasional. 

B.  Program Prioritas: 

(1) Optimali sasi koordinasi penataan ruang daerah dengan pemerintah 

pusat , pemerintah kabupaten/ko ta dan antar p ropinsi. 

(2) Peni ngkatan pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan dan 

pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan. 

(3) Pengendalian dan rehabilitasi kerusakan sumberdaya alam dan 

lingkungan. 

(4) Konservasi  dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan: 

(5) Kerjasama pemda, masyarakat se tempat, LSM, dan lembaga donor 

internasi onal un tuk pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan..  

(6) Perencanaan dan pembinaan pengelolaan sumberdaya alam yang 

mengikuti kaidah-kaidah pelestarian lingkungan sesuai standar 

internasi onal. 
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(7) Peni ngkatan pelayanan dan pemerataan penyediaan energi li st ri k 

(8) Penataan sumber potensi  dan pemanfaatan energi 

(9) Peni ngkatan usaha pertambangan berorientasi pelestarian dan 

pemulihan lingkungan hidup 

Dalam upaya mensi kapi isu-i su lingkungan yang ada di Propinsi Lampung, maka 

kebijakan pengelolaan lingkungan yang ditetapkan dalam Renstra Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Propinsi Lampung tahun 2004-

2009 adalah sebagai beri kut: 

A.  Visi: 

Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, 

menjadikan Provinsi Lampung yang unggul dan berdaya saing. 

B. Misi: 

(1) Mengoptimalkan upaya konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup. 

(2) Meningkatkan pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup berbasis kerakyatan dan kelestarian lingkungan. 

(3) Meningkatkan fungsi kelembagaan dan sumberdaya manusia yang 

berkualitas di bidang lingkungan hidup, dengan peningkatan peranserta  

masyarakat dalam pemahaman dan penaatan perundang-undangan 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

(4) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dalam jaringan kerja yang efektif, efisien dan sinergi s dengan 

kabupaten/kota, dalam rangka menjadikan Provinsi Lampung yang unggul 

dan berdaya saing. 

8.2.  ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM SATUAN KERJA BAPEDALDA PROPINSI 

LAMPUNG 

Sebagaimana Arah dan Kebijakan Umum Misi-5 Renstra Provinsi Lampung tahun 

2004-2009: " Terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup yang 

lestari bagi masyarakat yang sejahtera" dengan kebijakan: "Memulihkan dan 

mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya 

dengan melibatkan masyarakat untuk kemanfaatan yang berkelanjutan bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat”, maka M isi Pembangunan Satuan Kerja 
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Bapedalda Provinsi Lampung yang dijabarkan dalam arah dan kebijakan umum, 

adalah sebagai berikut: 

a.  Mengoptimalkan upaya konservasi dan rehabi!i tasi sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup. 

1). Arah pembangunan satuan kerja: Terwujudnya kelestarian fungsi  

lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis. 

2). Kebijakan: Meningkatkan mutu, memanfaatkan sumberdaya alam secara  

berkelanjutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup,  serta  

konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup terus ditingkatkan 

untuk melindungi keanekaragaman hayati, jenis species dan 

ekosi stemnya. 

b. Meningkatkan pengaw asan, pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup berbasis kerakyatan kelestarian lingkungan 

1). Arah pembangunan satuan kerja: Mengendali kan dan memulihkan 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak, bai k yang ada di 

darat, pesisi r dan kelautan. 

2) Kebijakan: memantapkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

kerusakan serta pemberdayaan laboratorium lingkungan daerah untuk 

kelestarian lingkungan. 

c.  Meningkatkan fungsi kelem bagaan dan sumberdaya manusia yang 

berkuali tas di bidang lingkungan hidup, dengan peningkatan peranserta 

masyarakat dalam pemahaman dan penaatan perundang-undangan 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

1). Arah pembangunan satuan kerja: mengembangkan fungsi kelembagaan 

dan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

2). Kebijakan: perkuatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan 

sumberdaya manusia dan aparatur daerah dalam pelaksanaan penerapan 

pedoman pengendalian, pengaturan pengelolaan, penilaian AMDAL lintas 

kabupaten/ kota serta penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup. 

d. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup 

dalam jaringan kerja yang efekti f dan efisien serta sinergis dengan 

kabupaten/kota dalam rangka menjadikan Provinsi Lampung yang ungul 

dan berdaya saing. 
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1) Arah pembangunan satuan kerja: meningkatkan keterpaduan program dan 

pencapaian sasaran kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai 
dengan prioritas program. 

2). Kebijakan: meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun koordinasi pengawasan 

dan pengendalian program pengelolaan lingkungan hidup menuju 

peningkatan persamaan persepsi (pemahaman) oleh semua pihak 

(stakeholder) . 

Sedangkan arah pembangunan satuan kerja berdasarkan Sektor Lingkungan Hidup 

dan Tata Ruang, sub sektor lingkungan hidup adalah: pembangunan daerah dan 

pembangunan sektor sinergi berwawasan lingkungan dan pelestariannya untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakannya adalah: 

1). Memulihkan, melindungi dan mengendalikan sumberdaya alam dan lingkungan 
hidup. 

2).  Meningkatkan pengendalian pencemaran dan pencegahan kerusakan 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

3)  Meningkatkan pelibatan peran aktif masyarakat dalam sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup 

4) Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat tentang fungsi  

sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi kehidupan 

5)  Memulihkan dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai 

dengan daya dukungnya dengan melibatkan peran aktif masyarakat un tuk 

kemanfaatan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. 

6) Mengembangkan fungsi kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia 

melalui perkuatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan sumberdaya 

manusia sebagai aparatur dan masyarakat pengelola sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup. 

7) Melindungi dan mengendalikan sumberdaya alam, baik di daratan, wilayah 

pesi sir dan kelautan dengan pengendalian dan pengawasan terpadu dengan 

peran aktif masyarakat. 
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8) Mengendalikan memulihkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak 

dengan memantapkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kerusakan 
serta pemberdayaan laboratorium lingkungan daerah. 

8.3   PERATURAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Kebijaksanaan dan program pengelolaan lingkungan Propinsi Lampung tersebut  

implementasinya harus didukung oleh perangkat hukum di daerah, seperti 

Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Gubernur. Aturan hukum yang sudah 
ada, antara lain : 

1. Perda Propinsi  Lampung No.16 tahun 2000  Tentang Pembentukan Lembaga  

Tekni s Daerah  Propinsi Lampung. 

2. Perda Propinsi Lampung No. 3 tahun 2004 tentang Rencana Strategi s (Renstra) 

Propinsi Lampung tahun 2004-2009. 

3. Perda Provinsi Lampung No.3 tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya 

Alam di Provinsi Lampung. 

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/625/  

B.VII/HK/1995 tanggal 29 Desember 1995,  tentang Peruntukan Air Sungai di 

Propinsi Dati I Lampung. 

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/150/Bapedalda/  

HK/1998, tentang Industri dan Sungai Prioritas Program Kali Bersih Propinsi Dati 

I Lampung tahun 1998/1999. 

6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 17 tahun 2006 tentang Baku Mutu Air 

Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan di Propinsi Lampung. 

7. Keputusan  Gubernur Lampung Nomor  8  tahun  2001  tanggal  12  Maret  2001,  

tentang Prosedur Pembuatan  lzin  Operasional / Rekomendasi Laboratorium 

Lingkungan Daerah Propinsi Lampung. 

8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor  G/21 /Bapedalda/HK/2001 tanggal 25  

Juni 2001 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Daerah Lampung. 

9. Instruksi     Gubernur     Kepala     Daerah     Tingkat     I      Lampung    Nomor 

lnst/04/Bapedalda/HK/1999, tentang Inventari sasi Kawasan Lindung di Wilayah 

Propinsi Dati I Lampung. 

10. Surat  Edaran Gubernur Lampung Nomor 660.32/0298/Bapedalda/2000 tanggal 
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II Pebruari 2000, tentang Pemeriksaan Mutu atau Kualitas Udara di Daerah. 

11. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 660/1604/Bapedalda/2000 tanggal 28  
Juli 2000, tentang Kewajiban Melaksanakan Pengujian Parameter Mutu 

Lingkungan Secara Rutin Setiap Bulan. 

12. Surat     Keputusan     Kepala     Bapedalda     Propinsi     Lampung     Nomor  

6/193/IV.02/Hk/2007 tanggal 31-05-2007 tentang Komisi Analisi s Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Sekretariat Komisi AMDAL Provinsi 

Lampung 2007. 

8.4 TINDAK LANJUT RESPON DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

8.4.1  Tindak Lanjut Respon yang Telah Dilakukan 

Dari kajian Status Lingkungan Hidup (SLHD) Provinsi Lampung tahun 2005 dan 

2006 te rdapat  beberapa i su utama dalam pengelolaan lingkungan hidup.  Beberapa 

di antaranya telah diproses pada tahun tersebut yang termuat pada masing-masing 

buku SLHD Provinsi Lampung.  Selanjutnya pada tahun 2007 beberapa i su juga 

telah ditindaklanjuti, antara lain seperti yang terte ra pada Tabel 3.10 untuk 

pencemaran air dan Tabel 8.1 berikut: 

Tabel 8.1  Tindak Lanjut Respon yang Telah Dilaksanakan Tahun 2007 

No. 
Nama 
Perusahaan /  
Jenis Usaha 

Jenis Kasus/ Lokasi Upaya Penyelesaian/ 
Tindak Lanjut 

1 PT Sumber Batu 
Berkah (SBB)  /    
Galian  C 

Keru sakan Lingkungan  
Kec. Katibung   
Kab . La mpung Selatan 

• Diserah kan kepada Pemerintah 
Kabupa ten melalui Sura t 
Gubernur  No.7-7-2005 

• Surat Teguran Men-LH No. B-
870/Dep.V-4/L H/02 /2007 tgl 7-2-
2007 

• Surat Kepala Bapedalda Pro v. 
La mpung No. 070/312/IV.02/ 
2007 tgl  27-5-2007 tentang Ha sil 
Penga wasan Lapangan 

2. CV Way Lunik / 
Galian  C 

Keru sakan Lingkungan / 
Way Lunik, Kab. Lampung 
Sela tan  

• Surat Teguran Men-LH No. B-
876/Dep.V-4/L H/02 /2007 tgl 7-2-
2007 tentang Perin tah Perbaikan 
Lingkungan 

• Surat Kepala Bapedalda Pro v. 
La mpung No. 070/306/IV.02/ 
2007 tgl  22-5-2007 tentang Ha sil 
Penga wasan Lapangan 

• Dalam Pe mbinaan dan 
Penga wasan 
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No. 
Nama 
Perusahaan /  
Jenis Usaha 

Jenis Kasus/ Lokasi Upaya Penyelesaian/ 
Tindak Lanjut 

3. PT Gajah Khatuli stiwa/ 
Pe ternakan  Babi 

Desa  Lu mbirejo,  
Kec. Negeri  Katon ,  
Kab . La mpung Selatan 

• Surat Men-LH No. B-875 /Dep .V-
4/LH/02/2007 tgl  7-2-2007 perihal  
Perintah Perbaikan Pengelolaan 
Lingkungan 

• Surat Kepala Bapedalda Pro v. 
No. 660/361 /IV.02/2007  
La mpung  tentang Hasil  
Penga wasan Lapangan 

• Dalam Pengawa san/ Pe mbinaan 
4. Kopera si Ta mbang 

Rakyat  (KTR)/ 
Ta mbang e mas 

Desa  Putih Doh,  
Kec. Cu kuh Bala k, 
Kab . Tangga mus 

• Surat Men-LH No. B-877 /Dep .V-
4/LH/02/2007 tgl  7-2-2007 perihal  
Perintah Perbaikan Pengelolaan 
Lingkungan 

• Surat Kepala Bapedalda Pro v. 
La mpung  tentang Hasil  
Penga wasan Lapangan 

• Dalam Pengawa san/ Pe mbinaan 
5. CV Wahana Pa sir 

Seja ti/ 
Penambangan pa sir 

Keru sakan dan 
pencemaran  lingkungan 
Desa  Rejomulya , 
Kec. Pasir  Sakti, 
Kab . La mpung Timur 

• Surat Gubernur  kepada  Bupati  
La mpung Timur  
No.503 /1155/IV.02/2007 tanggal 
3 Juli  2007  perihal Reko mendasi 

6. CV Rejeki Kurnia Ala m/ 
Ide m Ide m Ide m 

7. PT  Sindu Jaya/ 
Ide m Ide m Ide m 

8. PT Kolingkas/ 
Ide m Ide m Ide m 

9. CV Gio  Qiu/ 
Ide m Ide m Ide m 

10. PT APP/ 
Ide m Ide m Ide m 

11. PT Tata  Surya Sarana 
Abadi /  
Ide m 

Ide m Ide m 

12. PT Ang sa Jaya Abadi/ 
ide m Ide m Ide m 

Su mber:  Bapedalda  Provin si La mpung (20 07) 
 
8.4.2  Rencana Kerja 

Sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah Bapedalda Provinsi Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat  

Daerah (SKPD) telah menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup yang memiliki kewenangan 

dalam pengelolaan lingkungan hidup.  Lingkungan hidup merupakan urusan wajib 

yang diurai kan lebih lanjut dalam program atau kegiatan.  Adapun kegiatan yang 



STA TUS LI NGKUN GAN HI DU P DAERAH PROVINSI LAMPUN G 2007  ViII -  10 

menjadi Urusan Wajib Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 

tertera pada Tabel 8.2 

Tabel 8.2  Rencana Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Bapedalda Provinsi 
Lampung Tahun 2008 

No. Program Kegiatan  Anggaran (Rp) 
1. Progra m Penge mbangan 

Kinerja  Pengelolaan 
Persa mpahan 

Penge mbangan Teknologi  
Pengelolaan Persa mpahan  250.000.000 

2. Progra m Pengendalian  
Pence maran dan Peru sakan  
Lingkungan Hidup 

1. Koordinasi Penilaian  Kota  
Sehat/ Adipura 

2. Pe mantauan  Kualita s 
Lingkungan 

3. Pening katan  Peringkat Kinerja  
Perusahaan  (PROPER) 

4. Penyusunan  Kebijakan 
Pengendalian Pence maran dan 
Perusakan  Lingkunan  Hidup 

5. Koordinasi Pen yusunan  AMDAL 

1.450.000 .000 

3. Progra m Perlindungan  dan 
Konserva si Su mberdaya  
Alam 

1. Pening katan  Konservasi  Daerah 
Tangkapan  Air dan  Sumber-
Su mber Air 

2. Pengelolaan  Keanekaragaman 
Hayati dan  Eko siste m 

3. Koordinasi Peningkatan  
Pengelolaan  Kawasan 
Konservasi 

1.150.000 .000 

4. Progra m Rehabilita si dan 
Pemulihan Cadangan 
Sumberdaya Alam 

1. Peren canaan dan Penyu sunan 
Progra m Pe mbangunan 
Pengendalian Su mberda ya 
Ala m dan Lingkungan  Hidup 

2. Pening katan  Peran Ser ta 
Masyaraka t  dala m Rehabili tasi 
dan Pe mulihan  Cadangan  
Su mbedaya  Ala m 

450.000.000 

5. Progra m Peningkatan 
Kuali tas dan Akse s 
Informasi  Sumberda ya Alam 
dan Lingkungan  Hidup   

1. Pening katan  Eduka si dan  
Ko munika si Masyarakat di  
Bidang  Lingkungan . 

2. Penge mbangan Data  dan 
Informasi  Lingkungan 

3. Monitoring , Evaluasi  dan 
Pelaporan 

350.000.000 

6. Progra m Peningkatan 
Pengendalian  Polusi 

Penyuluhan dan Pengendalian 
Polu si dan  Pencemaran 300.000.000 

7. Progra m Pengelolaan dan 
Rehabilita si Ekosi stem 
Pesisir  dan Lau t 

Penge mbangan Sistem 
Manajemen Ekosistem Pesisir dan 
Laut 

200.000.000 

Su mber:  Bapedalda  Provin si La mpung (20 07) 
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BAB  VIII.   AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

 

8.1  KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  

Sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Lampung No. 3 tahun 2004 tentang 

Renstra Provinsi Lampung Tahun 2004-2009, maka arah kebijakan pembangunan 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah mengelola dan memelihara 

sumberdaya alam daratan, perairan  dan kelautan sesuai dengan daya dukungnya 

untuk kemanfaatan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dari 

generasi ke generasi  serta memulihkan/ merehabilitasi sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup yang rusak dengan lebih banyak melibatkan peranserta aktif 

masyarakat. 

Arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Propinsi 

Lampung saat ini tertuang dalam Misi-5 Renstra Propinsi Lampung 2004-2009,  

yaitu: 

Mengopti malkan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan 

hidup secara bijaksana yang bersinergi dengan kabupatenlkota menuju  

pembangunan yang berkelan jutan. 

Misi ini ditujukan untuk mengoptimal kan pengelolaan sumberdaya al am (hutan,  

tanah, air, fauna dan flo ra) secara bijaksana sehingga semua akti vitas 

pembangunan tidak merusak lingkungan, yang pada akhi rnya akan 

menurunkan daya dukung lingkungan untuk menopang hajat hidup seluruh 

masyarakat dalam jangka panjang. Keberhasil an pelaksanaan m isi ini sangat  

tergantung dari komitmen politi k (kebijakan) dan peran serta masyarakat . Oleh 

karena itu, maka pendekatan yang dilakukan dimulai dari membangun 

kesadaran (public awareness); membangun komitmen, kebijakan dan 

perencanaan tata  ruang, serta ke terpaduan program pelestarian lingkungan 

hidup. 

Adapun tujuan dan sasaran Mi si-5 adalah sebagai beri kut :   

A. Tuj uan: 

(1) Sinkroni sasi dan si nergisitas penataan ruang daerah. 
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(2) Pengelol aan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan 

secara asri , lestari dan bijaksana sesuai dengan kaidah pembangunan 
berkelanjutan (sustainahle development). 

(3) Melakukan penyelamatan (rescue) dan pemulihan (recovery) akibat  

kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. 

(4) Mengembangkan kel embagaan pengelolaan sumberdaya alam dan 

lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan bertanggung 

jawab. 

(5) Terj alinnya kerjasam a dengan dunia usaha dan meningkatnya 

peranserta masyarakat dalam penataan ruang dan program 

pelestarian sum berdaya alam dan lingkungan. 

(6) Optimali sasi hasil hutan,  perairan dan sumberdaya alam lainnya yang 

sesuai dengan standar internasi onal . 

(7) Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi pertambangan dan 

energi 

B. Sasaran: 

(1) Sinkroni sasi dan sinerginya penataan ruang daerah dari tahap 

perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan,  pengembangan dan 

pengendalian.  

(2) Meminimalisasi  tingkat kerusakan dan pencemaran. 

(3) Meningkatnya upaya perlindungan kawasan konservasi (Taman Nasional, 

Catchment Area; Greenbelt ) dan kawasan hutan lindung 

(4) Terkendalinya pencemaran tanah, air dan udara dalam rangka 

pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

(5) Optimalnya kerjasama dengan lembaga donor dan organi sasi yang 

mengadvokasi pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. 

(6) Terpenuhinya standar internasi onal dan kode eti k pengelolaan 

sumberdaya alam dan lingkungan. 

(7) Pengembangan produksi energi listri k daerah 

(8) Peningkatan usaha pertambangan daerah 
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Dalam rangka untuk pencapaian tujuan dan sasaran mi si te rsebut, maka 

diperlukan st rategi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program prioritas.   
Adapun kebijakan dan program prio ritas M i si-5  adalah sebagai beri kut: 

A.  Kebijakan  

(1) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat , pemerin tah 

kabupaten/kota dan antar propinsi. 

(2) Mengembangkan upaya-upaya perlindungan kawasan hutan dan 

konservasi (Taman Nasional, Catchment Area, Greenbelt ). 

(3) Mengembangkan mekani sme insentif  dan di sinsentif dalam pengelolaan 

sumberdaya alam dan lingkungan. 

(4) Mendorong peran serta masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi  

sumberdaya alam dan lingkungan melalui pendekatan community based 

development. 

(5) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga donor, organi sasi  
internasi onal, LSM, dan masyarakat setempat dalam 

mengkampanyekan program pelestarian sumberdaya alam dan 

lingkungan. 

(6) Mengembangkan upaya-upaya pengelolaan sumberdaya alam yang 

sesuai dengan standar internasional. 

B.  Program Prioritas: 

(1) Optimali sasi koordinasi penataan ruang daerah dengan pemerintah 

pusat , pemerintah kabupaten/ko ta dan antar p ropinsi. 

(2) Peni ngkatan pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan dan 

pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan. 

(3) Pengendalian dan rehabilitasi kerusakan sumberdaya alam dan 

lingkungan. 

(4) Konservasi  dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan: 

(5) Kerjasama pemda, masyarakat se tempat, LSM, dan lembaga donor 

internasi onal un tuk pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan..  

(6) Perencanaan dan pembinaan pengelolaan sumberdaya alam yang 

mengikuti kaidah-kaidah pelestarian lingkungan sesuai standar 

internasi onal. 
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(7) Peni ngkatan pelayanan dan pemerataan penyediaan energi li st ri k 

(8) Penataan sumber potensi  dan pemanfaatan energi 

(9) Peni ngkatan usaha pertambangan berorientasi pelestarian dan 

pemulihan lingkungan hidup 

Dalam upaya mensi kapi isu-i su lingkungan yang ada di Propinsi Lampung, maka 

kebijakan pengelolaan lingkungan yang ditetapkan dalam Renstra Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Propinsi Lampung tahun 2004-

2009 adalah sebagai beri kut: 

A.  Visi: 

Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, 

menjadikan Provinsi Lampung yang unggul dan berdaya saing. 

B. Misi: 

(1) Mengoptimalkan upaya konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup. 

(2) Meningkatkan pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup berbasis kerakyatan dan kelestarian lingkungan. 

(3) Meningkatkan fungsi kelembagaan dan sumberdaya manusia yang 

berkualitas di bidang lingkungan hidup, dengan peningkatan peranserta  

masyarakat dalam pemahaman dan penaatan perundang-undangan 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

(4) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dalam jaringan kerja yang efektif, efisien dan sinergi s dengan 

kabupaten/kota, dalam rangka menjadikan Provinsi Lampung yang unggul 

dan berdaya saing. 

8.2.  ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM SATUAN KERJA BAPEDALDA PROPINSI 

LAMPUNG 

Sebagaimana Arah dan Kebijakan Umum Misi-5 Renstra Provinsi Lampung tahun 

2004-2009: " Terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup yang 

lestari bagi masyarakat yang sejahtera" dengan kebijakan: "Memulihkan dan 

mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya 

dengan melibatkan masyarakat untuk kemanfaatan yang berkelanjutan bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat”, maka M isi Pembangunan Satuan Kerja 
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Bapedalda Provinsi Lampung yang dijabarkan dalam arah dan kebijakan umum, 

adalah sebagai berikut: 

a.  Mengoptimalkan upaya konservasi dan rehabi!i tasi sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup. 

1). Arah pembangunan satuan kerja: Terwujudnya kelestarian fungsi  

lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis. 

2). Kebijakan: Meningkatkan mutu, memanfaatkan sumberdaya alam secara  

berkelanjutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup,  serta  

konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup terus ditingkatkan 

untuk melindungi keanekaragaman hayati, jenis species dan 

ekosi stemnya. 

b. Meningkatkan pengaw asan, pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup berbasis kerakyatan kelestarian lingkungan 

1). Arah pembangunan satuan kerja: Mengendali kan dan memulihkan 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak, bai k yang ada di 

darat, pesisi r dan kelautan. 

2) Kebijakan: memantapkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

kerusakan serta pemberdayaan laboratorium lingkungan daerah untuk 

kelestarian lingkungan. 

c.  Meningkatkan fungsi kelem bagaan dan sumberdaya manusia yang 

berkuali tas di bidang lingkungan hidup, dengan peningkatan peranserta 

masyarakat dalam pemahaman dan penaatan perundang-undangan 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

1). Arah pembangunan satuan kerja: mengembangkan fungsi kelembagaan 

dan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

2). Kebijakan: perkuatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan 

sumberdaya manusia dan aparatur daerah dalam pelaksanaan penerapan 

pedoman pengendalian, pengaturan pengelolaan, penilaian AMDAL lintas 

kabupaten/ kota serta penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup. 

d. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup 

dalam jaringan kerja yang efekti f dan efisien serta sinergis dengan 

kabupaten/kota dalam rangka menjadikan Provinsi Lampung yang ungul 

dan berdaya saing. 
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1) Arah pembangunan satuan kerja: meningkatkan keterpaduan program dan 

pencapaian sasaran kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai 
dengan prioritas program. 

2). Kebijakan: meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun koordinasi pengawasan 

dan pengendalian program pengelolaan lingkungan hidup menuju 

peningkatan persamaan persepsi (pemahaman) oleh semua pihak 

(stakeholder) . 

Sedangkan arah pembangunan satuan kerja berdasarkan Sektor Lingkungan Hidup 

dan Tata Ruang, sub sektor lingkungan hidup adalah: pembangunan daerah dan 

pembangunan sektor sinergi berwawasan lingkungan dan pelestariannya untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakannya adalah: 

1). Memulihkan, melindungi dan mengendalikan sumberdaya alam dan lingkungan 
hidup. 

2).  Meningkatkan pengendalian pencemaran dan pencegahan kerusakan 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

3)  Meningkatkan pelibatan peran aktif masyarakat dalam sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup 

4) Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat tentang fungsi  

sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi kehidupan 

5)  Memulihkan dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai 

dengan daya dukungnya dengan melibatkan peran aktif masyarakat un tuk 

kemanfaatan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. 

6) Mengembangkan fungsi kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia 

melalui perkuatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan sumberdaya 

manusia sebagai aparatur dan masyarakat pengelola sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup. 

7) Melindungi dan mengendalikan sumberdaya alam, baik di daratan, wilayah 

pesi sir dan kelautan dengan pengendalian dan pengawasan terpadu dengan 

peran aktif masyarakat. 
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8) Mengendalikan memulihkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak 

dengan memantapkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kerusakan 
serta pemberdayaan laboratorium lingkungan daerah. 

8.3   PERATURAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Kebijaksanaan dan program pengelolaan lingkungan Propinsi Lampung tersebut  

implementasinya harus didukung oleh perangkat hukum di daerah, seperti 

Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Gubernur. Aturan hukum yang sudah 
ada, antara lain : 

1. Perda Propinsi  Lampung No.16 tahun 2000  Tentang Pembentukan Lembaga  

Tekni s Daerah  Propinsi Lampung. 

2. Perda Propinsi Lampung No. 3 tahun 2004 tentang Rencana Strategi s (Renstra) 

Propinsi Lampung tahun 2004-2009. 

3. Perda Provinsi Lampung No.3 tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya 

Alam di Provinsi Lampung. 

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/625/  

B.VII/HK/1995 tanggal 29 Desember 1995,  tentang Peruntukan Air Sungai di 

Propinsi Dati I Lampung. 

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/150/Bapedalda/  

HK/1998, tentang Industri dan Sungai Prioritas Program Kali Bersih Propinsi Dati 

I Lampung tahun 1998/1999. 

6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 17 tahun 2006 tentang Baku Mutu Air 

Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan di Propinsi Lampung. 

7. Keputusan  Gubernur Lampung Nomor  8  tahun  2001  tanggal  12  Maret  2001,  

tentang Prosedur Pembuatan  lzin  Operasional / Rekomendasi Laboratorium 

Lingkungan Daerah Propinsi Lampung. 

8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor  G/21 /Bapedalda/HK/2001 tanggal 25  

Juni 2001 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Daerah Lampung. 

9. Instruksi     Gubernur     Kepala     Daerah     Tingkat     I      Lampung    Nomor 

lnst/04/Bapedalda/HK/1999, tentang Inventari sasi Kawasan Lindung di Wilayah 

Propinsi Dati I Lampung. 

10. Surat  Edaran Gubernur Lampung Nomor 660.32/0298/Bapedalda/2000 tanggal 
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II Pebruari 2000, tentang Pemeriksaan Mutu atau Kualitas Udara di Daerah. 

11. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 660/1604/Bapedalda/2000 tanggal 28  
Juli 2000, tentang Kewajiban Melaksanakan Pengujian Parameter Mutu 

Lingkungan Secara Rutin Setiap Bulan. 

12. Surat     Keputusan     Kepala     Bapedalda     Propinsi     Lampung     Nomor  

6/193/IV.02/Hk/2007 tanggal 31-05-2007 tentang Komisi Analisi s Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Sekretariat Komisi AMDAL Provinsi 

Lampung 2007. 

8.4 TINDAK LANJUT RESPON DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

8.4.1  Tindak Lanjut Respon yang Telah Dilakukan 

Dari kajian Status Lingkungan Hidup (SLHD) Provinsi Lampung tahun 2005 dan 

2006 te rdapat  beberapa i su utama dalam pengelolaan lingkungan hidup.  Beberapa 

di antaranya telah diproses pada tahun tersebut yang termuat pada masing-masing 

buku SLHD Provinsi Lampung.  Selanjutnya pada tahun 2007 beberapa i su juga 

telah ditindaklanjuti, antara lain seperti yang terte ra pada Tabel 3.10 untuk 

pencemaran air dan Tabel 8.1 berikut: 

Tabel 8.1  Tindak Lanjut Respon yang Telah Dilaksanakan Tahun 2007 

No. 
Nama 
Perusahaan /  
Jenis Usaha 

Jenis Kasus/ Lokasi Upaya Penyelesaian/ 
Tindak Lanjut 

1 PT Sumber Batu 
Berkah (SBB)  /    
Galian  C 

Keru sakan Lingkungan  
Kec. Katibung   
Kab . La mpung Selatan 

• Diserah kan kepada Pemerintah 
Kabupa ten melalui Sura t 
Gubernur  No.7-7-2005 

• Surat Teguran Men-LH No. B-
870/Dep.V-4/L H/02 /2007 tgl 7-2-
2007 

• Surat Kepala Bapedalda Pro v. 
La mpung No. 070/312/IV.02/ 
2007 tgl  27-5-2007 tentang Ha sil 
Penga wasan Lapangan 

2. CV Way Lunik / 
Galian  C 

Keru sakan Lingkungan / 
Way Lunik, Kab. Lampung 
Sela tan  

• Surat Teguran Men-LH No. B-
876/Dep.V-4/L H/02 /2007 tgl 7-2-
2007 tentang Perin tah Perbaikan 
Lingkungan 

• Surat Kepala Bapedalda Pro v. 
La mpung No. 070/306/IV.02/ 
2007 tgl  22-5-2007 tentang Ha sil 
Penga wasan Lapangan 

• Dalam Pe mbinaan dan 
Penga wasan 
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No. 
Nama 
Perusahaan /  
Jenis Usaha 

Jenis Kasus/ Lokasi Upaya Penyelesaian/ 
Tindak Lanjut 

3. PT Gajah Khatuli stiwa/ 
Pe ternakan  Babi 

Desa  Lu mbirejo,  
Kec. Negeri  Katon ,  
Kab . La mpung Selatan 

• Surat Men-LH No. B-875 /Dep .V-
4/LH/02/2007 tgl  7-2-2007 perihal  
Perintah Perbaikan Pengelolaan 
Lingkungan 

• Surat Kepala Bapedalda Pro v. 
No. 660/361 /IV.02/2007  
La mpung  tentang Hasil  
Penga wasan Lapangan 

• Dalam Pengawa san/ Pe mbinaan 
4. Kopera si Ta mbang 

Rakyat  (KTR)/ 
Ta mbang e mas 

Desa  Putih Doh,  
Kec. Cu kuh Bala k, 
Kab . Tangga mus 

• Surat Men-LH No. B-877 /Dep .V-
4/LH/02/2007 tgl  7-2-2007 perihal  
Perintah Perbaikan Pengelolaan 
Lingkungan 

• Surat Kepala Bapedalda Pro v. 
La mpung  tentang Hasil  
Penga wasan Lapangan 

• Dalam Pengawa san/ Pe mbinaan 
5. CV Wahana Pa sir 

Seja ti/ 
Penambangan pa sir 

Keru sakan dan 
pencemaran  lingkungan 
Desa  Rejomulya , 
Kec. Pasir  Sakti, 
Kab . La mpung Timur 

• Surat Gubernur  kepada  Bupati  
La mpung Timur  
No.503 /1155/IV.02/2007 tanggal 
3 Juli  2007  perihal Reko mendasi 

6. CV Rejeki Kurnia Ala m/ 
Ide m Ide m Ide m 

7. PT  Sindu Jaya/ 
Ide m Ide m Ide m 

8. PT Kolingkas/ 
Ide m Ide m Ide m 

9. CV Gio  Qiu/ 
Ide m Ide m Ide m 

10. PT APP/ 
Ide m Ide m Ide m 

11. PT Tata  Surya Sarana 
Abadi /  
Ide m 

Ide m Ide m 

12. PT Ang sa Jaya Abadi/ 
ide m Ide m Ide m 

Su mber:  Bapedalda  Provin si La mpung (20 07) 
 
8.4.2  Rencana Kerja 

Sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah Bapedalda Provinsi Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat  

Daerah (SKPD) telah menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup yang memiliki kewenangan 

dalam pengelolaan lingkungan hidup.  Lingkungan hidup merupakan urusan wajib 

yang diurai kan lebih lanjut dalam program atau kegiatan.  Adapun kegiatan yang 
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menjadi Urusan Wajib Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 

tertera pada Tabel 8.2 

Tabel 8.2  Rencana Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Bapedalda Provinsi 
Lampung Tahun 2008 

No. Program Kegiatan  Anggaran (Rp) 
1. Progra m Penge mbangan 

Kinerja  Pengelolaan 
Persa mpahan 

Penge mbangan Teknologi  
Pengelolaan Persa mpahan  250.000.000 

2. Progra m Pengendalian  
Pence maran dan Peru sakan  
Lingkungan Hidup 

1. Koordinasi Penilaian  Kota  
Sehat/ Adipura 

2. Pe mantauan  Kualita s 
Lingkungan 

3. Pening katan  Peringkat Kinerja  
Perusahaan  (PROPER) 

4. Penyusunan  Kebijakan 
Pengendalian Pence maran dan 
Perusakan  Lingkunan  Hidup 

5. Koordinasi Pen yusunan  AMDAL 

1.450.000 .000 

3. Progra m Perlindungan  dan 
Konserva si Su mberdaya  
Alam 

1. Pening katan  Konservasi  Daerah 
Tangkapan  Air dan  Sumber-
Su mber Air 

2. Pengelolaan  Keanekaragaman 
Hayati dan  Eko siste m 

3. Koordinasi Peningkatan  
Pengelolaan  Kawasan 
Konservasi 

1.150.000 .000 

4. Progra m Rehabilita si dan 
Pemulihan Cadangan 
Sumberdaya Alam 

1. Peren canaan dan Penyu sunan 
Progra m Pe mbangunan 
Pengendalian Su mberda ya 
Ala m dan Lingkungan  Hidup 

2. Pening katan  Peran Ser ta 
Masyaraka t  dala m Rehabili tasi 
dan Pe mulihan  Cadangan  
Su mbedaya  Ala m 

450.000.000 

5. Progra m Peningkatan 
Kuali tas dan Akse s 
Informasi  Sumberda ya Alam 
dan Lingkungan  Hidup   

1. Pening katan  Eduka si dan  
Ko munika si Masyarakat di  
Bidang  Lingkungan . 

2. Penge mbangan Data  dan 
Informasi  Lingkungan 

3. Monitoring , Evaluasi  dan 
Pelaporan 

350.000.000 

6. Progra m Peningkatan 
Pengendalian  Polusi 

Penyuluhan dan Pengendalian 
Polu si dan  Pencemaran 300.000.000 

7. Progra m Pengelolaan dan 
Rehabilita si Ekosi stem 
Pesisir  dan Lau t 

Penge mbangan Sistem 
Manajemen Ekosistem Pesisir dan 
Laut 

200.000.000 

Su mber:  Bapedalda  Provin si La mpung (20 07) 
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