RINGKASAN EKSEKUTIF

Kualitas lingkungan hidup di Sumatera Utara, yang diukur melalui
Indeks Kualitas Lingkingan Hidup terus mengalami penurunan (Gambar
1). Laju pencemaran dan kerusakan lingkungan jauh lebih cepat dari pada
laju pemeliharaan/pemulihan kualitas lingkungan, dengan kata lain upaya
pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun
kabupaten/kota dan pelaku usaha/kegiatan serta lembaga swadaya
masyarakat belum berhasil mengatasi degradasi kualitas lingkungan. Hal
ini terjadi karena faktor pemicu dan penekan penurunan kualitas
lingkungan lebih besar daripada upaya penanggulangan yang dilakukan.

Gambar 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
A. Tata Guna Lahan
Dari aspek tata guna lahan, kebijakan perubahan luasan kawasan
hutan, lemahnya penegakan hukum serta peningkatan kebutuhan lahan
seiring dengan pertambahan penduduk turut mendorong alih fungsi lahan
serta perubahan penutupan lahan. Hal ini menyebabkan pada kawasan
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lindungpun terdapat aktifitas pertanian, perkebunan, persawahan, bahkan
permukiman. Dengan adanya aktifitas-aktifitas ini maka fungsi dan peran
kawasan

lindung

semakin

berkurang

dan

pada

gilirannya

turut

berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan. Indeks Kualitas
Tutupan Lahan di Sumatera Utara menunjukkan penurunan dari tahun ke
tahun.
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Gambar 2. Perubahan Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Sumatera Utara
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Gambar 3. Penutupan Lahan Kawasan Lindung di Sumatera Utara
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Salah satu hal mendasar yang dilakukan untuk memulihkan fungsi
kawasan lindung adalah melakukan reboisasi dan untuk mencegah
perubahan tata guna dan alih fungsi lahan adalah dengan penetapan
batas kawasan lindung serta melakukan pengawasan dan penegakan
hukum.
B. Kualitas Air
Penurunan kualitas air di Sumatera Utara, selain dipengaruhi oleh
penurunan

kualitas

tutupan

lahan

juga

sangat

dipengaruhi

oleh

peningkatan limbah domestik, yang tidak dibarengi dengan pengolahan
limbah dan juga oleh peningkatan limbah industri. Peningkatan beban
pencemar yang tidak sebanding dengan pengelolaan menyebabkan Indeks
Kualitas Air Sumatera Utara mengalami penuruan dari tahun ke tahun.

Gambar 4. Indeks Kualitas Air Sumatera Utara
Peningkatan
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dengan
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akan

meningkatkan volume limbah domestik. Karena pada umumnya limbah ini
merupakan limbah non point sources maka pengendaliannya lebih sulit
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dilakukan. Dari Gambar 5 diketahui bahwa mayoritas penduduk Sumatera
Utara melakukan pengelolaan tinja secara sendiri. Pengelolaan yang
demikian umumnya menggunakan septic tank yang tidak sepenuhnya
aman terhadap lingkungan dan grey water dialirkan secara langsung ke
lingkungan, sehingga semakin menambah beban lingkungan.
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Gambar 5. Fasilitas Buang Air Besar di Sumatera Utara
Untuk mencegah penurunan kualitas air, Pemerintah Sumatera
Utara

melakukan

berbagai

upaya

melalui

penetapan

kebijakan,

diantaranya penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Beban
Pencemar Danau Toba untuk Budidaya Perikanan, membangun IPAL
komunal dan melakukan pengawasan kinerja perusahaan serta rutin
melakukan pemantauan kualitas air.
C. Kualitas Udara
Kebijakan
pembangunan

Pemerintah
dan

Daerah

penggunaan

yang

belum

transportasi

mengedepankan

massal

berpengaruh

signifikan terhadap penurunan kualitas udara. Pertumbuhan penduduk
yang mendorong pertumbuhan kenderaan juga berkontribusi terhadap
peningkatan jumlah beban pencemar udara, demikian juga dengan
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pengembangan industri. Pada sisi lain berkurangnya tutupan hutan turut
memperkecil kemampuan alam untuk membersihkan poluis udara. Hal-hal
ini telah menyebabkan penurunan kualitas udara dari tahun ke tahun di
Sumatera Utara (Gambar 5)
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Gambar 5. Indeks Kualitas Udara Sumatera Utara
Untuk mengurangi beban penceman udara, Pemerintah Sumatera
Utara dan pemerintah kabupaten/kota rutin melakukan car free day,
sosialisasi eco driving, pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan hidup
oleh perusahaan dan penanaman pohon.
D. Risiko Bencana.
Wilayah Sumatera Utara merupakan daerah yang rawan bencana,
selain karena terletak pada jalur gunung api aktif, juga karena
topografinya, baik di daerah gunung maupun daerah pantai. Terdapat 14
jenis bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Sumatera Utara, yaitu
banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit,
gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan,
kegagalan teknologi, kekeringan, dan letusan gunung api, tanah longsor
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dan tsunami. Gambar 2.43 menunjukkan bahwa kelas bahaya dominan
berada pada kelas tinggi, kecuali untuk bencana letusan Gunungapi Pusuk
Bukit berada pada kelas rendah.
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Gambar 6. Potensi Bahaya Bencana di Provinsi Sumatera Utara
Oleh karena sifat alamnya yang rawan bencana, maka upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Utara untuk memperkecil dampak
bencana

adalah

melalui

peningkatan

kapasitas

masyarakat

dan

pemerintah dalam menghadapi bencana, antara lain melalui program
Kampung Iklim, dan pelatihan kepada kelompok masyarakat dalam
menghadapi bencana.
E. Perkotaan
Selain kemacetan, persampahan menjadi salah satu isu utama
perkotaan. Sampah menjadi suatu permasalahan lingkungan yang harus
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dihadapi

seluruh

daerah

bahkan

negara.

Banyak

faktor

yang

menyebabkannya, beberapa diantaranya adalah pertambahan penduduk
serta

kemajuan

teknologi

yang

mengubah

pola

kehidupan

serta

keragaman aktifitas masyarakat. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi
suatu masyarakat, maka semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan.
Konsekuensinya volume, jenis sampah dan karakteristik sampah yang
dihasilkan semakin beragam dari kegiatan rumah tangga, institusi,
komersil, serta industri. Sampah rumah tangga berkontribusi besar dalam
sampah kota yang sebagian besar berasal dari sampah dapur dan sampah
halaman.

Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 (m3/hari)
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Gambar 7. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten/Kota
Sumatera Utara
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Untuk menanggulangi permasalahan persampahan, Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara giat mempromosikan gerakan 3R, melalui
pengembangan bank-bank sampah. Jumlah bank sampah yang terdata di
Sumatera Utara berjumlah 26 unit yang tersebar di kabupaten/kota
dengan volema tabungan 54.897 kg/bulan. Jumlah penabung 3013 orang.
Selain menangani sampah, bank sampah juga menyerap tenaga kerja
terutama ibu rumah tangga. Jumlah petugas bank sampah 302 orang.
Omset bank sampah Rp. 74.749.500,Jumlah sampah yang dikelola Bank Sampah, Omset serta
Jumlah Bank Sampah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018
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Gambar 8. Jumlah Sampah yang dikelola Bank Sampah, Omset serta
Jumlah Bank Sampah di Sumatera Utara
F. Tata Kelola
Untuk

menanggulangi

permasalahan-permasalahan

lingkungan

yang timbul dibutuhkan tata kelola yang baik. Salah satu penatakeloaan
yang baik adalah melalui pelestarian kearifan lokal yang mendukung
kelestaian lingkungan, menanamkan nilai-nilai kelestarian lingungan sejak
usia

dini

melalui

sekolah-sekolah.

Pengalokasian

anggaran

untuk

pengeloaan lingkungan juga merupakan salah satu wujud tata kelola yang
baik. Dari Gambar 9. terlihat bahwa anggaran pengelolaan lingkungan
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hidup di Sumatera Utara pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari
tahun 2017.
Perbandingan Belanja Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sumber (*100
juta)
1.575

2.000
1.500
1.000

499

791
428

500
0
2018

2019
APBD

APBN

Gambar 9. Perbandingan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2018-2019
G. Isu Prioritas Lingkungan Hidup
Berdasarkan analisa data kualitas lingkungan dari tahun 20162018, baik faktor pemicu, penekan, status, dan dampak yang ditimbulkan
diketahui bahwa permasalahan lingkungan di Sumatera Utara tidak jauh
berubah dari tahun ke tahun. Hal ini antara lain disebabkan isu-isu
lingkungan yang sudah diidentifikasi, belum ditangi secara tuntas,
sehingga permasalahan tersebut berlangsung dari tahun ke tahun. Atas
pertimbangan kesamaan isu tersebut, maka isu prioritas lingkungan hidup
yang disepakati di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
1. Penunuran kualitas air;
2. Alih fungsi hutan dan lahan;
3. Pengelolaan persampahan, dan;
4. Tata kelola lingkungan.
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H. Inovasi Lingkungan
Beberapa inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah:
1.

Mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam pelestarian
lingkungan, termasuk lembaga swadaya masyarakat.

2.

Menerbitkan berbagai kebijakan, dan mendorong implementasinya.
Salah satunya adalah mendorong pelaksanaan Keputusan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 188.44/209/KPTS/2017 tentang Status Trofik
Danau Toba dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor
188.44/213/Kpts/2017 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran
dan Daya Dukung Danau Toba Terhadap Budidaya Perikanan.

3.

Mendorong partsipasi masyarakat dalam mengelola sampah melalui
bank sampah. Bank sampah merupakan suatu rekayasa sosial dalam
mengumpulkan sampah yang sudah di pilah oleh rumah tangga.
Jumlah bank sampah yang terdata di Sumatera Utara berjumlah 26
unit yang tersebar di kabupaten/kota dengan volema tabungan
54.897 kg/bulan. Jumlah penabung 3013 orang. Selain menangani
sampah, bank sampah juga menyerap tenaga kerja terutama ibu
rumah tangga. Jumlah petugas bank sampah 302 orang. Omset bank
sampah Rp. 74.749.500,-.

4.

Pengembangan sistim informasi lingkungan hidup
Sistim Informasi ini menyediakan sistem database data kualitas
lingkungan serta analisisnya meliputi data kualitas udara baik ambien
maupun emisi, data kualitas air, meliputi air hujan, air permukaan,
air tanah dan air laut, limbah baik cair maupun padat, tutupan lahan
serta dokumen lingkungan hidup berbasis spasial. Pada saat ini
sistim ini sudah memuat data kualitas air Sungai Deli di Sumatera
Utara dari tahun 2003-2018, data kualitas Danau Toba dari tahun
2005 -2016, data kualitas udara ambien, tahun 2018 serta dokumen
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lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Utara.
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