BUKU I
RINGKASAN EKSEKUTIF
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

LAPORAN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2016

Pembina
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
(Dr. Ir. Hj. Hidayati, M.Si)

Pengarah
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
(Siti Bayu Nasution, SIP, M.Si)

Penanggung Jawab
Ketua : Kabid Tata Lingkungan DLH Provinsi Sumatera Utara
(Drs. Sugiatno, MM )
Wakil Ketua I : Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
(Mariduk Sitorus, SKM, MAP)
Wakil ketua II : Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
(Rismawati, ST, M.Si)
Wakil ketua III : Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
(Ir. Syafrida Siregar, M.Si)

Penyusun
Laksana Umanda Sitanggang, ST,MT, Farakh Yolanda Kailola, ST, Faisal Abrany Siregar,
ST,M.Si, Zico Silalahi, ST, Farry Erlangga, ST, Wahyuni, ST, Sulaimina br. Sembiring, SKM,
Tengku Dianingrum, ST, Marhan Genti Siregar, Linda Juliana, SH, Roika Rauli Manurung,
SST, Irna Karina Kaban, SE,MT, Vivian Sari Saragi Meyliana, SH, Nova Sitepu, Amd,
Rahmanta Sembiring, SE, Iwan, Fitriyani Nasution, Amd, Zoeda Aditya Armaya, Amd,
Dibantu oleh
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Perguruan Tinggi dan Lembaga
Swadaya Masyarakat
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Jl. T. Daud No. 5 Medan
Telp
: (061) 4537050, 4535279
Fax
: (061) 4537050
E-mail : dislh@sumutprov.id
Web
: dislh.sumutprov.go.id

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Status, Tekanan dan Penanggulangan
a.

Kualitas Air
Kualitas lingkungan hidup di Sumatera Utara cenderung menurun dari

tahun ke tahun. Hampir semua komponen lingkungan mengalami penurunan
kualitas, seperti udara, tanah, air maupun tutupan lahan. Penurunan kualitas
lingkungan juga mengakibatkan berbagai jenis bencana alam seperti banjir,
longsor maupun kekeringan.
Hasil analisa kualitas air baik sungai maupun danau menunjukkan
penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016 terdapat 33 sungai yang dipantau di
Sumatera Utara dengan total 62 titik pantau. Dari seluruh titik yang dipantau 37%
menunjukkan status cemar berat, 2% cemar sedang dan 61% cemar ringan.
Sungai dengan status mutu cemar berat adalah sungai yang melintasi kota Medan,
yakni Sungai Deli dan Sungai Belawan. Sedangkan status mutu sungai-sungai
lainnya didominasi cemar ringan. Perbedaan status ini selain dipengaruhi oleh
beban pencemar, juga dipengaruhi oleh jumlah parameter dan frekuensi
pemantauan. Jumlah parameter dan frekwensi pemantauan Sungai Deli dan
Sungai Belawan lebih banyak dibandingkan dengan sungai-sungai yang memiliki
status mutu cemar ringan dan cemar sedang.
Kualitas air Danau Toba, sebagai badan air terluas di Sumatera Utara juga
cenderung menurun dari tahun ke tahun. Status mutu air Danau Toba berubah dari
“baik” pada tahun 1996 menjadi “cemar berat” pada tahun 2016. Secara
keseluruhan indeks kualitas air di Sumatera Utara adalah 41.2.
Sumber-sumber pencemar badan air ini berasal dari limbah domestik,
pertanian, peternakan, kehutanan industri maupun aktifitas yang berlangsung pada
badan air itu sendiri seperti budidaya ikan pada keramba jaring apung. Hingga
saat ini hanya terdapat dua instalasi pengolahan air limbah domestik di Sumatera
Utara, yakni IPAL Cemara dan IPAL Ajibata. Limbah domestik lainnya yang
tidak terlayani oleh kedua instalasi ini pada umumnya masuk ke badan air tanpa
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pengolahan yang memadai. Oleh sebab itu, disinyalir bahwa limbah domestik
merupakan salah satu kontributor utama beban pencemaran badan air.
Khusus untuk Danau Toba, permasalahan utamanya adalah ancaman
eutrofikasi karena tingginya kadar Phospor, terutama dari budidaya perikanan,
kontribusinya mencapai 78%.
Untuk menanggulangi penurunan kualitas air Pemerintah Sumatera Utara
melakukan berbagai upaya, diantaranya membentuk kelembagaan khusus untuk
mengupayakan peningkatan kualitas air sungai dan danau. Untuk menanggulangi
penurunan kualitas air Sungai Deli dan Belawan dibentuk Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Pengelolaan Kualitas Air Sungai Deli dan Belawan, untuk penanganan
kualitas air Danau Toba dibentuk UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Deli
sedangkan untuk menangani kualitas perairan daerah pesisir dibentuk UPT
Pengkajian Ekosistem Kawasan Pesisir.
Untuk pengendalian pencemaran air Danau Toba, Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 melakukan kajian status trofik
dan daya tampung beban pencemaran air Danau Toba untuk budidaya perikanan.
Hasil kajian tersebut telah dituangkan dalam kebijakan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara. Status tofik Danau Toba ditetapkan sebagai oligotrofik melalui
Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/209/KPTS/2017 tentang Status
Trofik Danau Toba tanggal 3 Mei 2017. Sedangkan daya dukung maksimum
budidaya perikanan dari Danau Toba ditetapkan 10.000 (sepuluh ribu) ton ikan
pertahun

melalui

Keputusan

Gubernur

Sumatera

Utara

No.

188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Dan Daya
Dukung Danau Toba untuk Budidaya Perikanan tanggal 3 Mei 2017.
Penetapan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran perlu
dilakukan untuk badan-badan air lainnya sebagai instrumen pengedalian
pencemaran air.

b.

Tataguna Lahan
Permasalahan utama yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan hutan

di Sumatera Utara adalah perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan yang
tidak terkendali, baik perubahan penggunaan lahan dari sawah menjadi
permukiman, ataupun hutan yang dirambah menjadi perkebunan kelapa sawit.
Dari Grafik dibawah ini terlihat perubahan penutupan lahan. Luas lahan
non pertanian, sawah maupun lahan kering mengalami peningkatan, sedangkan
lahan perkebunan dan hutan mengalami penurunan. Penurunan luas hutan dan
peningkatan lahan kering akan memberikan dampak kurang baik pada lingkungan.
Perubahan penutupan lahan tersebut telah mempengaruhi indeks tutupan
lahan Sumater Utara, yakni 54.26 pada tahun 2016.

Salah satu tindak lanjut yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara
adalah Penandatanganan kebulatan tekad pelaku usaha perkebunan dan insdustri
kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara yang salah satu isinya
adalah melakukan pengelolaan lingkungan yang baik pada perkebunan dan
industri kepala sawit khususnya yang yang memiliki fungsi ekologis lahan
gambut. Kebulatan tekad ini merupakan kesepakatan pelaku usaha pada sektor
perkebunan kelapa sawit yang diprakarsai oleh Provinsi Sumatera Utara sebagai
komitmen dalam pengelolaan lingkungan khususnya di lahan gambut.

c.

Perkotaan
Isu lingkungan strategis terkait dengan perkotaan adalah sampah, dan

menjadi masalah dari tahun ke tahun. Namun saat ini yang mencjadi penekanan
terhadap pengelolaan sampah adalah bagaimana pengelolaan sampah di setiap
kabupaten/kota ditangani dengan baik seperti meminimalisasi timbulan sampah,
meningkatkan jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah, Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Sistem Operasional TPA dan Sarana
Pengangkutan Sampah.
Pertambahan penduduk, geliat perekonomian yang mulai membaik dan
kecenderungan kehidupan masyarakat yang konsumtif meningkatkan volume
samapah, serta jenis dan karakteristik yang semakin beragam. Penanganan
sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan yang benar sehingga
menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan dampak negatif lainnya yang
merugikan masyarakat dan lingkungan hidup.
Pada tahun 2014 sebanyak 7,66 % sampah dipilah dan sebagian
dimanfaatkan, 7,36 % sampah dipilah kemudian dibuang sehingga total sampah
tertangani sebesar 15,02 % sedangkan secara keseluruhan sampah yang tidak
dipilah adalah sebesar 84,98 %, sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.

Untuk menanggulangi berbagai permasalahan pengelolaan sampah di
Provinsi Sumatera Utara khususnya di perkotaan, pemerintah melakukan upaya-

upaya sebagai berikut : Dengan adanya berbagai permasalahan terkait pengelolaan
sampah di Provinsi Sumatera Utara khususnya di perkotaan, pemerintah
melakukan berbagai upaya yaitu; mengembangkan

kualitas layanan dasar

permukiman baik perkotaan maupun di perdesaan yang terdapat di wilayah pesisir
dan dataran tinggi, berupa sistem pengelolaan air minum dan pembangunan
sanitasi, meliputi air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan ruang
terbuka hijau. Mengadakan program kegiatan Pemberdayaan masyarakat di salah
satu kelurahan di kota Medan untuk melaksanakan program 3R, memberikan
bantuan berupa tempat sampah terpilah seperti organik dan anorganik, membuat
buku kreasi daur ulang dan mendistribusikannya, melakukan clean up,
mengembangkan sekolah adiwiyata, mengikuti program Adipura, dll.

d.

Kualitas udara
Berdasarkan pemantauan kualitas udara di Provinsi Sumatera Utara pada

Tahun 2016 diketahui bahwa kadar-kadar pencemar udara ambien masih berada
dibawah baku mutu. Namun derajat keasaman air hujan terlihat semakin
mengarah ke asam, yang mengindikasikan adanya fenomena hujan asam.
Dari beberapa parameter logam yang dianalisis, parameter yang melebihi
baku mutu adalah kandungan logam Ca2+. Kandungan logam dalam air hujan
dipengaruhi oleh debu yang ada di daerah tersebut. Ca dan Mg merupakan hasil
pelarutan debu yang disebarkan ke udara oleh angin. Debu yang berpengaruh
terhadap komposisi air hujan kemungkinan besar diakibatkan oleh padatnya lalu
lintas di Kota Medan.
Secara keseluruhan Indeks Standar Pencemar Udara di Sumatera Utara
yang dipantau di Kota Medan dan Binjai serta Kabupaten Deli Serdang, Serdang
Bedagai, Karo dan Toba Samosir menunjukkan nilai baik, sebagaimana terlihat
pada Tabel dibawah ini.

Jika indeks pencemar dikonversi dan dinormalisasi menjadi indeks
kualitas, maka nilai indeks kualitas udara Provinsi Sumatera Utara adalah 84,18.

e.

Kebencanaan
Jenis bencana yang terjadi di Sumatera Utara pada Tahun 2016 meliputi

banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor, gempa bumi,
letusan gunung api dan cuaca ekstrim.
Bencana banjir selama tahun 2016 terjadi di Kabupaten Nias, Kabupaten
Nias Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat,
Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Samosir, dan Kota
Medan. Bencana ini merupakan bencana dengan kejadian tertinggi.

f.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara

dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
IKLH Provinsi Sumatera Utara = (IPA 30%) + (IPU 30%) + (ITH 40%) = (84,14
x 30%) + (41,2 x 30%) + (54,26 x 40%) = 59,32
Dengan demikian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi
Sumatera Utara pada Tahun 2016 adalah 59.32, nilai ini lebih rendah jika
dibandingkan dengan IKLH Tahun 2015.
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Isu-Isu Prioritas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan status, tekanan dan penanggulangan masalah lingkungan
hidup yang diuraikan sebelumnya, maka forum grup diskusi (FGD) yang
dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2017 di Aula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Utara, para peserta menyepakati tiga Isu Prioritas Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara yaitu (1) penurunan kualitas air,
(2) tata guna lahan serta (3) pengelolaan persampahan.
Ketiga isu ini merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dari
Pemerintah Sumatera Utara serta melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang berkaitan untuk penangannya.

