
BAB IV 

GAMBARAN UMUM TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN KOTA 

PROBOLINGGO 

 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Probolinggo 

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang cukup terkenal di 

Propinsi Jawa Timur. Kota ini berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara; 

berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo di sebelah 

timur; berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan 

Bantaran dan Kecamatan Sumberasih, yang ketiga-tiganya masuk wilayah 

Kabupaten Probolinggo di sebelah selatan; dan berbatasan dengan Kecamatan 

Sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo di sebelah barat. Kota Probolinggo 

memiliki luas wilayah kurang lebih 56.667 Km2 yang terdiri dari 5 kecamatan 

dan 29 Kelurahan.
1
 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Wonoasih terdiri dari 6 

kelurahan, Kecamatan Mayangan terdiri dari 5 kelurahan, Kecamatan Kedupok 

terdiri dari 6 Kelurahan, Kecamatan Kanigaran terdiri dari 6 Kelurahan, dan 

Kecamatan Kademangan terdiri dari 6 Kelurahan.
2
 

Kota Probolinggo terletak pada 7º 43’ 41” sampai dengan 7º 49’ 04” 

Lintang Selatan dan 113º 10’ sampai dengan 113º 15’  Bujur Timur. Wilayah 

Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter diatas 
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permukaan air laut. Kota ini memiliki dua jenis iklim yaitu musim hujan yaitu 

Bulan November hingga Bulan April dan musim kemarau yaitu Bulan Mei hingga 

Bulan Oktober.
3
 

Kota Probolinggo memiliki karakteristik sosial yang terlihat dari segi etnik 

dan budaya masyarakatnya. Dari segi sosial budaya sebagian penduduk 

merupakan petani dan nelayan kemudian berkembang menjadi masyarakat 

urbanis. Kemudian Kota Probolinggo juga terdiri dari Suku Jawa dan Suku 

Madura yang terkenal dengan keuletannya, kuat dalam menjalani kehidupannya, 

terbuka, serta lugas. Masyarakat Kota Probolinggo sendiri masih menerapkan 

budaya gotong royong, menjalankan adat budaya khas daerah, serta masih 

diwarnai dengan unsur Islam. Hal itu dijadikan modal dalam peningkatan Sumber 

Daya Manusia.
4
 

4.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo 

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan tugas dan 

fungsi, visi dan misi, serta struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup.  

4.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo adalah salah satu unsur 

pelaksana daerah yang menangani dibidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh 

Kepala Dinas. Kepala Dinas tersebut bertugas untuk membantu Walikota dalam 
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melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangan daerah pada 

bidang lingkungan hidup yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo mempunyai tugas 

yaitu
5
 membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup.  

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Probolinggo seperti tertera dalam Pasal 2 menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut:
6
 

a. Perumusan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup; 

b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang lingkungan hidup; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang lingkungan hidup; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo mempunyai visi
7
 yaitu 

Menuju Probolinggo Kota Ramah Lingkungan. Selain itu, DLH Kota Probolinggo 

memiliki misi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pengelolaan kebersihan kota yang berwawasan lingkungan. 

b. Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan melalui pelestarian, 

pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup. 

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup.  
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 Pasal 2 Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2016. Halaman 3. 
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4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo yang 

terdiri dari
8
: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Subbagian Tata Usaha; 

2. Subbagian Program; dan 

3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Tata dan Penaatan Lingkungan, membawahi : 

1. Seksi Perencanaan, Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan 

Hidup; 

2. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; dan 

3. Seksi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. 

d. Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah, membawahi : 

1. Seksi Penanggulangan Sampah; 

2. Seksi Mobilisasi dan Penanganan Sampah; dan 

3. Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 

e. Bidang Konservasi dan Pertamanan membawahi : 

1. Seksi Konservasi Lingkungan Hidup; 

2. Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau; dan 

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan Hidup, 

membawahi : 

1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; 

2. Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup; dan 

3. Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. 

g. Unit Pelaksana Teknis; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tesebut akan terlihat sebagai 

berikut: 

Berdasarkan struktur organisasi diatas, berikut ini adalah tugas dan fungsi 

masing-masing bagian, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo 

dijabat oleh Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si.  

4.2.3.1 Kesekretariatan 

Pertama
9
, Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretaris Dinas 

Lingkungan Hidup dijabat olehDeus Nawandi, S.STP, M.Si.  

Kedua, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugasmelaksanakan 

administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan tata 

kearsipan,melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas, mengoordinasian 

pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan 

pada Dinas, menyusun Standar Operasional Prosedur kerja Dinas, dan menyusun 

rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan 

prasarana kerja Dinas. Subbagian Tata Usaha dijabat olehTutuk Sukardiani, SE.  

Ketiga, Subbagian Program mempunyai tugas mengoordinasikan 

penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, menyusun 

rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas, 

menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada website 

Dinas, melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP), 

melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 

Subbagian Program dijabat olehSuharyono, S.AP, M.M.  

 Keempat, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan keuangan Dinas, melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, 

dan pendistribusian gaji pegawai Dinas, mengoordinasikan pelaksanaan tugas 

satuan pengelola keuangan Dinas, melaksanakan monitoring, evaluasi, 

pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas, dan menyusun laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas. Sub Bagian 

Keuangan dijabat oleh SUHARTINI, S.Sos.  

4.2.3.2 Bidang Tata dan Penaatan Lingkungan 

Pertama
10

, Bidang Tata Dan Penaatan Lingkungan mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, 

perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

dibidang tata dan penataan lingkungan yang meliputi perencanaan, pengkajian dan 

analisis lingkungan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, 

                                                           
9
 Ibid. Halaman 5 

10
 Ibid. Halaman 7-11 



penaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup.Bidang Tata Dan Penaatan 

Lingkungan dijabat oleh Heru Margyanto Hadi, S.Sos, M.M.  

Kedua, Seksi Perencanaan, Pengkajian Dan Analisis Dampak Lingkungan 

Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan 

dengan Seksi Perencanaan, Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup; 

menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan Seksi Perencanaan, Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan 

Hidup; menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penaatan yang 

berwawasan lingkungan yang meliputi rumusan kebijakan dan penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang kajian dampak 

lingkungan; menyiapkan bahan kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup (RPPLH), dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kota 

probolinggo; dan menyiapkan bahan perumusan penerapan instrument kajian 

ekonomi lingkungan (produk domestik regional bruto hijau, insentif dan 

desinsentif). Seksi Perencanaan, Pengkajian Dan Analisis Dampak Lingkungan 

Hidup dijabat oleh Taufik Hidayat, S.P, M.M. 

Ketiga, Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

mempunyai tugasmenyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi 

Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup; menyiapkan bahan 

koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup;melaksanakan 

pengawasan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup;memberikan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan 

lingkungan hidup bagi penegakan hukum lingkungan hidup; dan melaksanakan 

penilaian kinerja pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan 

hidup. Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabat oleh 

Yusli Ristiarosa, SE, MM. 

Keempat, Seksi Penaatan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan 

Seksi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;menyiapkan bahan 

koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;melaksanakan penaatan dan 

penegakan hukum lingkungan atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup;melaksanakan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil 

pengawasan lingkungan hidup dalam rangka penaatan dan penegakan hukum 

lingkungan hidup; dan melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan 

hidup. Seksi Penaatan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dijabat oleh 

Kusnawi, S.Pd. 

 

 

 

 



4.2.3.3 Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah 

Pertama
11

, Penanggulangan dan Penanganan Sampah mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, 

perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di 

bidang penanggulangan dan penanganan sampah yang meliputi penanggulangan 

sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan tempat pengolahan 

akhir sampah.Penanggulangan dan Penanganan Sampah dijabat oleh Sunjoto, 

S.Sos, M.Si.  

Kedua, Seksi Penanggulangan Sampah mempunyai tugasmenyiapkan 

bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Penanggulangan 

Sampah;melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan 

di bidang penanggulangan sampah;melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan sampah, yang 

meliputi sarana pewadahan dan pengumpulan sampah serta sarana dan prasarana 

pengelolaan kebersihan kota;merencanakan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

guna mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

penanggulangan sampah; dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga/instansi terkait, elemen masyarakat dan pihak swasta dalam rangka 

kegiatan penanggulangan sampah dan limbah. Seksi Penanggulangan Sampah 

dijabat oleh Mahyur, S.Sos. 

Ketiga, Seksi Mobilisasi dan Penanganan Sampah mempunyai 

tugasmenyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Mobilisasi 

dan Penanganan Sampah;melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, 

evaluasi dan pelaporan dibidang mobilisasi dan penanganan sampah yang 

meliputi pengawasan operasional pengangkutan sampah, operasional TPS dan 

pelaporan kondisi pengelolaan persampahan;melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mobilisasi penanganan sampah 

yang meliputi sarana pengangkutan sampah serta sarana dan prasarana 

pengumpulan sementara;melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan 

lembaga/instansi terkait, elemen masyarakat dan pihak swasta dalam rangka 

kegiatan mobilisasi penanganan sampah dan limbah; dan melaksanakan 

pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Mobilisasi Penanganan Sampah. Seksi Mobilisasi dan Penanganan Sampah 

dijabat oleh Sueb.  

Keempat, Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai 

tugasmelaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pengelolaan TPA yang meliputi pengawasan operasional TPA serta 

pelaporan kondisi pengelolaan TPA;melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan 

TPA;melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi terkait, 

elemen masyarakat dan pihak swasta dalam rangka kegiatan pengelolaan 

TPA;melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3; dan 
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melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan 

Seksi Pengelolaan TPA. Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dijabat 

oleh Widji Ilham Triwahyono. 

4.2.3.4 Bidang Konservasi dan Pertamanan 

Pertama
12

, Bidang Konservasi dan Pertamanan mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, 

perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di 

bidang konservasi dan pertamanan yang meliputi konservasi lingkungan, 

pertamanan dan ruang terbuka hijau, peningkatan kapasitas lingkungan hidup. 

Bidang Konservasi dan Pertamanan dijabat oleh Susilo, S.Sos, MM.  

Kedua, Seksi Konservasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Konservasi 

Lingkungan Hidup;menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/pihak terkait 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Konservasi Lingkungan 

Hidup;melaksanakan pembinaan pelestarian keanekaragaman hayati dan 

ekosistimnya;melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan kemerosotan 

keanekaragaman hayati; dan melaksanakan perlindungan dan pengelolaan 

sumber-sumber mata air dan ekosistemnya. Seksi Konservasi Lingkungan Hidup 

dijabat oleh Zainul Arifin. 

Ketiga, Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pertamanan dan 

Ruang Terbuka Hijau;menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/pihak terkait 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka 

Hijau;melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengaturan, penanaman dan 

pemeliharaan pertamanan dan ruang terbuka hijau;melaksanakan pemantauan dan 

pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pertamanan dan Ruang 

Terbuka Hijau; dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta 

realisasi anggaran Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau. Seksi Pertamanan 

dan Ruang Terbuka Hijau dijabat oleh Nonong Winarto.  

Keempat, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai 

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;menyiapkan bahan koordinasi dengan 

instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup;melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan, serta bimbingan teknis untuk Lembaga/Kelompok Masyarakat di 

bidang Lingkungan hidup;melaksanakan pengkajian dan koordinasi dalam rangka 

optimalisasi kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelolaan 

lingkungan hidup; dan melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian 

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dijabat oleh Dian 

Imbiwari, S.Sos. 
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4.2.3.5 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan 

Hidup 

Pertama
13

, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan 

Hidup mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kemitraan 

lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran lingkungan hidup, 

kemitraan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan Hidup dijabat oleh Ir. Muh. 

Sulhan.  

Kedua, Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai 

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;menyiapkan bahan koordinasi 

dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;melaksanakan pengendalian 

pencemaran air, udara dan kerusakan lingkungan hidup (sosialisasi/kampanye 

lingkungan);melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber 

pencemaran dan kawasan rawan pencemaran lingkungan; dan melaksanakan 

koordinasi dan evaluasi pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan. Seksi 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dijabat oleh Anita Suryandari, S.IP, 

M.Si.  

Ketiga, Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kemitraan 

Lingkungan Hidup;menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/pihak terkait 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kemitraan Lingkungan 

Hidup;melaksanakan fasilitasi dan pembinaan mitra lingkungan 

hidup;melaksanakan peningkatan kelembagaan mitra lingkungan dan pemberian 

penghargaan lingkungan hidup; dan melaksanakan pengembangan dan 

peningkatan kerjasama/kemitraan antar daerah, regional, Nasional dan Luar negeri 

dibidang lingkungan hidup. Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup dijabat oleh Eva 

Wahyu Kurniawati, S.TP.  

Keempat, Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai 

tugasmenyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Mitigasi 

dan Adaptasi Perubahan Iklim;menyiapkan bahan koordinasi dengan 

instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim;menyiapkan bahan pelaksanaan mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim;melaksanakan pembinaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim; dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penurunan emisi gas rumah 

kaca. Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dijabat oleh Ahmad Riyono, 

SP, M.M.  
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4.3 Ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan(TWSL) 

 4.3.1 Sejarah Taman Wisata Studi Lingkungan(TWSL) 

Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) awal mulanya yaitu sebagai 

tempat prostitusi yang biasa dikenal dengan nama Joboan. Praktik prostitusi 

tersebut terjadi pada tahun 1990 an. Daerah tempat tersebut sangat mendukung 

adanya praktek prostitusi karena cukup jauh daerah kota dan jauh dari keramaian.  

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Probolinggo menindak tegas dengan cara 

melakukan penutupan tempat prostitusi tersebut. Kemudian lahan yang ada 

dimanfaatkan untuk pembuatan hutan kota atau biasa disebut Ruang Terbuka 

Hijau (RTH). Pembuatan RTH tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak 

khususnya pelaku industri di Kota Probolinggo yang tergabung dalam IMF 

(Informal Meeting Forum) dan fasilitator dari Badan Lingkungan Hidup Kota 

Probolinggo.
14

 

Adanya RTH akan memberikan tujuan dan juga manfaat pada tiga aspek 

yaitu aspek ekologis, aspek edukatif, dan aspek sosial masyarakat. Manfaat yang 

diterima dari segi aspek ekologis antara lain penambahan volume oksigen, dapat 

menyerap karbon dioksida yang berasal dari kendaraan bermotor, serta dapat 

menjadi resapan air. Namun disamping adanya manfaat yang diterima, terdapat 

tujuan agar masyarakat Kota Probolinggo dapat melestarikan lingkungan terutama 

pada kawasan pesisir yang digunakan untuk pembuatan RTH. Kemudian dari 

aspek edukatif manfaat yang diterima yaitu masyarakat akan mengetahui dan 
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mengenal kondisi yang ada di lingkungannya agar menciptakan hubungan timbal 

balik antara manusia dengan lingkungannya. Lalu dari aspek sosial masyarakat 

manfaat yang diterima yaitu adanya kesadaran dari masyarakat untuk selalu 

melakukan pelestarian lingkungan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan 

manusia.  

Pada tahun ke tahun RTH tersebut mampu menjadi daya tarik tersendiri oleh 

masyarakat Kota Probolinggo. Hal itu dikarenakan satwa yang ada pertama 

kaliyaitu Burung Dara. Dengan adanya burung tersebut masyarakat mulai antusias 

untuk mengunjungi RTH ini. Pengembangan terus menerus dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Probolinggo yang dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam 

hal penambahan satwa baru beserta kandangnya dan juga penambahan fasilitas. 

Kemudian pada tahun 2007 Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo 

mengganti nama RTH menjadi Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) yang 

berbasis pembelajaran seperti Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang 

didalamnya terdapat program menonton film tentang lingkungan serta pengenalan 

satwa dan pohon-pohon yang ada, rekreasi, dan sarana konservasi.
15

 TWSL 

sendiri merupakan ekowisata pertama yang berbasis pendidikan lingkungan hidup 

di Kota Probolinggo.  

Hingga saat ini TWSL masih menjadi salah satu destinasi yang cukup 

terkenal bagi masyarakat lokal. Bagi masyarakat lokal TWSL dikenal dengan 

nama Kebun Binatang Mini. Hal itu dikarenakan adanya beberapa satwa yang 

dilindungi yang ada disana serta lahan yang tidak terlalu luas. Untuk kedepannya 
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TWSL akan dikembangkan menjadi waterboom serta akan menambah jenis-jenis 

satwa lain.  

4.3.2 Visi dan Misi Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) 

Objek Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) mempunyai Visi
16

, 

“Terwujudnya Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) sebagai Destinasi Wisata 

Alam dan Buatan yang berbasis Ekologi, Rekreasi, Edukatif, Berkelanjutan, 

Masyarakat dan mampu mendorong perkembangan wilayah”.  

Selain itu, Objek Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) mempunyai 

Misi sebagai berikut
17

: 

a. Menggali, melestarikan, dan mengembangkan potensi alam dan 

kebudayaan daerah untuk memperkuat daya tarik wisata. 

b. Mengembangkan amenitas pariwisata berbasis masyarakat yang sesuai 

dengan kebutuhan wisatawan. 

c. Meningkatkan pemasaran dan hubungan kerjasama kepariwisataan melalui 

pemanfaatan segenap sumberdaya secara optimal. 

d. Meningkatkan dan mengembangkan manajemen pengelolaan usaha jasa 

dan sarana kepariwisataan. 

4.3.3 Lokasi Taman Wisata Studi Lingkungan 

Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) memiliki luas wilayah kurang 

lebih 31,67 hektar. TWSL terletak di Jalan Basuki Rahmad nomer 62 Kelurahan 

Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Bagi pengunjung dari 

luar Kota Probolinggo dapat mengikuti petunjuk arah yang tersedia di pinggir 

jalan agar mempermudah menemukan lokasinya. Selain itu, dapat juga mencari 

ekowisata TWSL dengan menggunakan aplikasi google maps dengan menuliskan 

nama ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan.  

Lokasi TWSL berjarak sekitar 9 km dari Terminal Bayuangga. Kemudian 

jarak TWSL sekitar 2,1 km dari Alun-Alun Kota Probolinggo. Jarak TWSL 

sekitar 2,3 km dari Stasiun Kota Probolinggo, serta jarak TWSL sekitar 3 km dari 
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Pelabuhan Tanjung Tembaga. Para pengunjung dapat menggunakan kendaraan 

berupa ojek online dan travel bila tidak menggunakan kendaraan pribadi.  

4.3.4 Fasilitas Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) 

Fasilitas yang tersedia pada ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan 

(TWSL) adalah: 

1. Ticketing  

Pembelian tiket dapat dilakukan di loket sebelum memasuki pintu masuk 

TWSL. Para pengunjung yang ingin berwisata di Taman Wisata Studi 

Lingkungan (TWSL) akan dikenakan biaya sebesar Rp.5000 untuk anak-anak usia 

2-12 tahun dan biaya sebesar Rp.8000 untuk dewasa. Kemudian untuk biaya tiket 

pada pengunjung yang bersifat rombongan akan mendapat potongan 20% atau 

bebas biaya tiket untuk enam pengunjung. Biaya yang dikenakan tersebut 

termasuk murah dan biaya tersebut akan digunakan untuk pembelian pakan satwa, 

perbaikan fasilitas TWSL, kebersihan TWSL, dan lain lain. Harga tiket tersebut 

sudah termasuk dalam asuransi bilamana terjadi kecelakaan pada saat berwisata. 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.1 Loket Pembelian Tiket Masuk TWSL 

 

Sumber: Dokumentasi peneliti, 4 Januari 2018 

2. Beragam Satwa, dan Tanaman.  

Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) merupakan salah satu ekowisata 

yang cukup terkenal oleh masyakat Kota Probolinggo maupun oleh masyarakat 

luar Kota Probolinggo. Mereka berkunjung ke TWSL untuk menikmati 

keanekaragaman satwa dan jenis tanaman yang ada. Saat ini total satwa berjumlah 

231 (dua ratus tiga puluh satu) satwa yang terdiri dari 68 (enam puluh delapan) 

jenis burung, 69 (enam puluh sembilan) jenis mamalia, 13 (tiga belas) jenis reptil, 

dan 81 (delapan puluh satu) jenis ikan. Kemudian pada tahun 2017 jumlah 

tanaman yang ada di Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) berjumlah 743 

(tujuh ratus empat puluh tiga) tanaman yang terdiri dari 42 jenis tanaman. 

 



Gambar 4.2 Burung Cendrawasih salah satu satwa di TWSL 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 20 Desember 2017 

Uniknya pada setiap kandang satwa dan batang tanaman terdapat banner 

yang berisikan informasi mengenai satwa atau tanaman tersebut. Disampingitu di 

dalam banner tersebut juga terdapat barcode yang juga berisikan informasi 

mengenai satwa atau tanaman tersebut. Barcode tersebut nantinya discan dengan 

menggunakan aplikasi scan barcode kemudian akan muncul informasi detail 

mengenai satwa atau tanaman tersebut.  

 

 

 

 

 



Gambar 4.3 Salah Satu Tanaman dilengkapi Barcode di TWSL 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 30 Januari 2018 

3. Permainan Anak 

Para pengunjung tidak hanya dapat menikmati keanekaragaman satwa dan 

tanaman yang ada melainkan juga bisa menikmati permainan anak seperti 

ayuanan, jungkat-jungkit, flying fox dan juga beberapa permainan lain yang 

tersedia disana. Jumlah permainan anak kurang lebih 20 (dua puluh) permainan. 

Maka dari itu TWSL disebut dengan wisata berbasis lingkungan karena di 

samping menghabiskan waktu untuk berwisata juga dapat belajar mengenai 

pentingnya menjaga lingkungan serta dapat mengenal berbagai satwa dan tanaman 

yang ada.  



Gambar 4.4 Permainan Flying Fox 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 28 Desember 2017 

4. Toilet  

Sarana dan prasarana sangatlah penting dalam menunjang kegiatan 

pariwisata, terutama toilet. Jumlah toilet yang ada sebanya 2 (dua) buah yang 

terletak di dekat rumah kompos dan terletak di dekat Musholla Al-Waqi’ah. 

Namun, jumlah toilet perlu dilakukan penambahan mengingat posisi toilet saat ini 

berada di area belakang Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Penambahan 

toilet dapat dilakukan di area depan TWSL agar pengunjung mudah dalam 

mencarinya.  

 

 



Gambar 4.5Kondisi Salah Satu Toilet di TWSL 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 18 Januari 2018 

5. Perpustakaan  

Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) menyediakan perpustakaan yang 

berisi buku-buku mengenai pendidikan lingkungan. Buku-buku tersebut berasal 

dari Dinas Perpustakan dan Kearsipan yang bekerjasama dengan Dinas 

Lingkungan Hidup untuk bisa melakukan pergantian buku. Selain itu, pergantian 

buku juga dilakukan pada Mobil Pendidikan Lingkungan Keliling (Dik Ling 

Ling). 

 

 

 

 



Gambar 4.6 Rak Buku di Perpustakaan TWSL 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 3 Januari 2018 

Gambar 4.7 Mobil Pendidikan Lingkungan Keliling (Dik Ling Ling) 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 3 Januari 2018 



6. Musholla Al-Waqi’ah  

Pada Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) terdapat Musholla Al-

Waqi’ah untuk beribadah umat muslim. Musholla tersebut berjumlah satu buah 

dan masih berfungsi dengan baik. Luas musholla Al-Waqi’ah kurang lebih 

6m2x6m2 dan dapat mendampung kurang lebih 30 (tiga puluh) jama’ah. Letak 

musholla Al-Waqi’ahberada didekat taman kambing.  

Gambar 4.8 Kondisi Mushollah Al-Waqi’ah di TWSL 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 3 Januari 2018 

7. Gazebo  

Pada Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) terdapat beberapa gazebo 

yang tersebar disana. Keberadaan gazebo ini sangat penting mengingat tempat 

untuk pengunjung melepas penat setelah mengelilingi TWSL ini. Selain itu, 

gazebo juga biasa dimanfaatkan pengunjung untuk menikmati makanan yang 



dibawa olehnya. Gazebo terdiri dari 3 (tiga) buah yang terletak di sekitar 

playground, di dekat kandang landak, dan di dekat rumah nutrisi.  

Gambar 4.9 Salah Satu Gazebo di TWSL 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 10 November 2017 

8. Kantin  

Pada tempat wisata keberadaan kantin sangatlah penting untuk menunjang 

kegiatan berwisata. Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) menyediakan 

kantin yang menjual makanan ringan dan minuman saja. TWSL juga bekerja sama 

dengan beberapa produk makanan yang nantinya produk tersebut bisa membuka 

stand disana. 

 

 



Gambar 4.10 Kantin TWSL 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 4 Januari 2018 

9. Bioskop 6 Dimensi 

Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) memiliki bioskop 6 dimensi. 

Bioskop tersebut menayangkan film animasi mengenai lingkungan hidup. Biaya 

yang ditawarkan sebesar Rp. 25.000. Pembelian tiket dapat dilakukan di lokasi 

bioskop 6 dimensi tersebut. Bioskop ini berjalan terhitung mulai awal Bulan 

Februari.  

 

 

 

 



Gambar 4.11 Bioskop 6 Dimensi 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 31 Januari 2018 

4.3.4 Struktur Organisasi UPT. Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup 

Pada pengembangan dan pengelolaan ekowisata terdapat sumber daya 

manusia yang ikut serta dalam mengsukseskannya, begitu juga ekowisata Taman 

Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Padahal awalnya TWSL tidak direncanakan 

sebagai ekowisata melainkan hanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) saja. Setelah 

dilakukan perubahan maka dibuatlah struktur organisasi UPT. Informasi 

Pendidikan Lingkungan Hidup yang menangani ekowisata TWSL. Berikut 

struktur organisasinya pada bagan 4.1: 

 

 

  



BAGAN 4.1 Struktur Organisasi UPT. Informasi Pendidikan Lingkungan 

Hidup 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah peneliti dari arsip UPT. IPLH, 2018 
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