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Desa Tambaklekok diarahakan sebagai kawasan perkotaan Kecamatan Lekok 

(RTRW Kab. Pasuruan 2009-2029) yang mempunyai fungsi sebagai pusat pelayanan 

permukiman, tetapi belum didukung oleh prasarana permukiman yang memadai, seperti 

prasarana air limbah yang masih minim, akses air minum yang masih terbatas serta 

tidak adanya fasilitas pengelolaan sampah terpadu. Hal ini dapat dilihat dari 55-75 % 

penduduk belum terlayani air bersih (Nashikudin, 2011), 50,61 % penduduk Kecamatan 

Lekok masih menggunakan sungai sebagai fasilitas buang air besar (Kecamatan Lekok 

Dalam Angka, 2013) termasuk di Desa Tambaklekok, 50-70% rumah penduduk belum 

memiliki sanitasi yang memadai (Nashikudin, 2011) serta tidak terdapat TPS (tempat 

penampungan sampah.  

Hal ini menunjukkan rendahnya kemampuan sumber daya serta prasarana 

lingkungan (daya dukung) dalam mendukung kehidupan yang ada, sehingga penelitian 

ini ditujukan untuk mengkaji tingkat daya dukung lingkungan permukiman Desa 

Tambaklekok. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 daya 

dukung lingkungan terbagi menjadi supporting capacity dan  assimilative capacity. 

Kajian  daya dukung lingkungan Desa Tambaklekok menggunakan  analisis daya 

dukung lahan, daya dukung ketersediaan air minum, daya tampung sampah, daya 

tampung air limbah serta analisis skoring untuk menentukan tingkat daya dukung 

lingkungan Desa Tambaklekok.  

Hasil penilaian daya dukung lingkungan Desa Tambaklekok, meliputi: daya 

dukung lahan  surplus, daya dukung ketersediaan air minum defisit, daya tampung air 

limbah defisit, daya tampung sampah defisit. Berdasarkan hasil daya dukung 

lingkungan secara keseluruhan, tingkat daya dukung lingkungan permukiman Desa 

Tambaklekok adalah defisit, dengan luas wilayah permukiman 219.836 m
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sumber daya alam serta prasarana lingkungan yang ada tidak mampu memenuhi 

kebutuhan layak penduduk Desa Tambaklekok. 
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