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Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat menyadari bahwa kapasitas sumber 

daya alam serta lingkungan hidup sangat penting dalam upaya pembangunan ekonomi. Untuk itu, 

didalam kebijakan ekonominya, Pemprov NTB sangat memperhatikan daya lingkungan hidup demi 

menjaga keseimbangan ekosistem. Isu mengenai lingkungan hidup masuk dalam isu strategis pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2019-2023, yaitu 

mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumber daya alam 

berkelanjutan. 

Paradigma pembangunan untuk mewujudkan NTB Gemilang sejalan dengan paradigma 

pembangunan global saat ini, yaitu mengarah pada sistem pembangunan berkelanjutan. Komitmen 

tersebut telah dijabarkan didalam beberapa program unggulan untuk mendukung realisasi dari visi 

pemerintah daerah sehingga, pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi NTB saat ini 

merupakan kolaborasi pembangunan ekonomi yang mengedepankan pada aspek kelestarian 

lingkungan hidup. 

Kondisi geografis, demografis, sosiologis dan historis Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang 

masuk dalam wilayah Indonesia telah menjadikannya rawan terhadap bencana (alam, non alam, 

dan sosial). Sebagai contoh, kejadian banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, dan 

bencana alam lainnya yang terjadi di beberapa wilayah NTB menunjukkan bahwa bencana alam 

merupakan ancaman nyata yang harus disikapi dengan bijak oleh semua stakeholder di NTB.  

Berbagai bencana alam yang terjadi pada penghujung tahun 2021 di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat (NTB) seperti banjir, tanah longsor, gelombang pasang (rob), angin puting beliung dan 

sebagainya bukanlah sekedar fenomena alam biasa yang menjadikan curah hujan serta cuaca 

ekstrem sebagai faktor tunggal dari penyebab terjadinya bencana. Namun, kejadian tersebut 

sebenarnya juga merupakan respon alam dari segala tindakan dan aktivitas manusia yang tidak 

sejalan dengan prinsip keseimbangan ekologi. 

Alam, lingkungan, dan manusia diciptakan dengan tujuan agar terbentuk suatu interaksi 

yang saling membutuhkan dan saling menjaga. Kehidupan makhluk hidup di bumi in merupakan 

bagian dari keteraturan alam dengan hukumnya yang konsisten dimana, alam diciptakan dalam 

suatu sistem yang padu, utuh, dan integratif. 

Berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup, Lombok Research Center (LRC) berpandangan 

bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas 

lingkungan hidup maka, akan sangat kurang berarti bagi kesejahteraan masyarakat NTB. Untuk 

dapat menghadirkan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang baik tentunya tidak cukup hanya 

melalui bentuk komitmen saja namun, tentunya juga harus didukung oleh pos anggaran yang 

memadai. 

Bila mengacu pada Pasal 45 dan 46 Undang-undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka, pemerintah daerah wajib mengalokasikan 

anggaran untuk lingkungan hidup. Secara nasional, alokasi anggaran berdasarkan fungsi lebih 

dititikberatkan kepada fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, dan fungsi 

perlindungan sosial. Fungsi lingkungan hidup belum mendapatkan prioritas dalam kebijakan 

anggaran di Indonesia, seperti anggaran pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan 5 persen. 



 

Komitmen Anggaran Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah 

Kualitas dan kuantitas hutan serta lingkungan hidup yang menurun, salah satunya 

disebabkan oleh kondisi luas tutupan lahan yang tidak dalam kondisi baik dan menyebabkan 

semakin berkurangnya daerah resapan air. Pada akhirnya kondisi ini akan memberikan kontribusi 

terhadap potensi kejadian banjir yang terjadi di NTB. Dari 1,9 juta lebih luas lahan hutan menurut 

data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB*, terdapat 29,4 persen dalam 

kategori agak kritis sampai dengan sangat kritis, sedangkan 64,9 persen dalam kategori potensial 

kritis dan hanya 5,7 persen yang dalam kondisi baik atau tidak kritis. Salah satu kebijakan untuk 

mengatasi permasalahan lahan kritis di NTB, yaitu melalui upaya konservasi hutan dan lahan dalam 

bentuk reforestasi atau penghijauan. 

Selain berkurangnya daerah resapan air akibat dari pembalakan hutan secara sembarangan, 

kondisi hutan di NTB juga mengalami ancaman terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan. 

Berdasarkan data yang penulis himpun dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan†, rata-rata luas kebakaran hutan di NTB pada periode tahun 2016-2021 mencapai 

40,183.53 hektare (ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka deforestasi netto di NTB yang terjadi di 

dalam dan di luar kawasan hutan periode tahun 2013-2019 menunjukkan fluktuasi namun, memiliki 

kecenderungan meningkat. Upaya forestasi atau penghijauan kembali hanya terlihat di periode 

tahun 2016-2017. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah. 

 
* https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-lahan-kritis-provinsi-ntb 
† Data dikutip dari http://sipongi.menlhk.go.id/tanggal 26 Oktober 2021  
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Keterangan : Luas Kebakaran Hutan dan Lahan dihitung berdasarkan analisis citra satelite landsat 8 OLI/TIRS yang di overlay dengan 

data sebaran hotspot, serta laporan hasil groundchek hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni  

Sumber : Data dikutip dari http://sipongi.menlhk.go.id/tanggal 26 Oktober 2021 

https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-lahan-kritis-provinsi-ntb


Persoalan lingkungan lainnya yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi NTB selain kerusakan 

hutan dan lahan adalah terkait dengan penanganan timbulan sampah. Untuk itu, melalui program 

unggulan “NTB Zero Waste” diharapkan menjadi salah satu pengelolaan sampah yang sistematis 

dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan 

pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah.  

Melalui NTB Zero Waste diharapkan juga sebagai upaya pemerintah daerah untuk dapat 

mencapai target pembangunan berkelanjutan. Dimana, persoalan sampah ini merupakan isu 

multisektor yang akan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat dan ekonomi. Hal ini 

karena pengelolaan sampah memiliki korelasi terhadap isu kesehatan, perubahan iklim, 

pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan sumber daya, serta produksi dan konsumsi 

berkelanjutan (UNEP, 2015). 

Data Dinas LHK Provinsi NTB menyebutkan, jumlah timbulan sampah pada tahun 2020 

mencapai 2.605,23 ton/hari dimana, realisasi pengurangan yang dapat dilakukan sebanyak 187.32 

ton/hari atau mencapai 7,19 persen. Bank Sampah yang menjadi ujung tombak program NTB Zero 

Waste baru dapat menangani persoalan sampah kurang dari 2 persen atau 27.85 ton/hari. 

Sebenarnya pemerintah Provinsi NTB telah memiliki komitmen didalam upaya-upaya 

perlindungan lingkungan hidup serta menekan kerusakan lingkungan. Selain dalam bentuk 

peraturan daerah (PERDA) Provinsi NTB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan, 

komitmen pemerintah daerah juga tertuang dalam berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya 

alam dan lingkungan yang berkelanjutan dalam RPJMD NTB 2019-2023. Pemerintah NTB juga telah 

melakukan alokasi anggaran untuk fungsi lingkungan hidup di dalam Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) sesuai yang diamanatnkan dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 

Namun, berbagai program untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 

berkelanjutan tersebut baru didukung oleh anggaran yang minim. Selama kurun waktu 2017-2021, 

rata-rata alokasi anggaran untuk lingkungan hidup dalam APBD daerah sebesar 1,12 persen (tabel 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Kawasan Hutan - 8,896.40 12,561.90 -8,915.40 7,065.60 12,382.40

APL (Areal Penggunaan Lain) / 

Bukan Kawasan Hutan
- 186.80 9,800.50 -5,887.20 3,170.70 3,589.40

Total Deforestasi - 9,083.20 22,362.40 -14,802.70 10,236.40 15,971.90

DEFORESTASI
TAHUN

Keterngan *: 

• Hutan  Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah  penutupan lahan  hutan yang merupakan hasil budidaya  manusia, meliputi seluruh  Hutan  Tanaman baik Hutan  Tanaman 

Industri/IUPHHK-HT maupun Hutan  Tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam  maupun di luar kawasan hutan; terlihat  dari citra mempunyai 

pola tanam yang teratur pada  area datar, sedangkan untuk  daerah bergelombang terlihat  warna  citra yang berbeda dgn lingkungan sekitarnya. Deforestasi  pada  Hutan 

Tanaman di dalam  kawasan hutan KSA-KPA dan/atau HL , tidak diklasifikasikan sebagai  Hutan  Tanaman Industri/IUPHHK-HT 

• Deforesatasi Netto: perubahan/pengurangan luas penutupan lahan dengan kategori berhutan pada kurun waktu tertentu yang diperoleh dari perhitungan luas deforestasi bruto 

dikurangi dengan luas reforestasi. Angka deforestasi netto bernilai negatif artinya terjadi reforestasi  yang lebih besar dibandingkan deforestasi bruto.  

 

Sumber :  
Buku Deforestasi Indonesia Tahun 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Buku Statistik KLHK 2018 

        

Angka Deforestasi Netto Provinsi NTB Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 
2013-2019  (Ha/Th) 



di bawah). Bahkan untuk tahun 2021 menurut BPS‡ (2021), alokasi untuk lingkungan hidup hanya 

0,23 persen atau Rp12,436 Miliyar dari total APBD NTB yang mencapai Rp5,5 Triliyun. 

 

 

Menurut Maharani yang merupakan salah satu peneliti utama pada lembaga Lombok 

Research Center (LRC), selain anggaran yang masih minim, distribusinya juga tidak 100 persen 

bersentuhan langsung dengan lingkungan atau konservasi, bahkan selebihnya banyak digunakan 

untuk kegiatan rapat dan koordinasi. Selain itu Maharani juga menyoroti bahwa, alokasi anggaran 

lingkungan hidup NTB seharusnya tidak hanya dikelola pada instansi sektoral yang mengurusi atau 

berkaitan langsung dengan lingkungan hidup namun, seharusnya anggaran untuk lingkungan hidup 

dialokasikan dan dikelola oleh semua SKPD yang dimiliki oleh pemerintah daerah.  Artinya, anggaran 

untuk lingkungan hidup belum sebanding apabila dikaitkan dengan penurunan kualitas dan 

kuantitas lingkungan yang terjadi di NTB.  

Provinsi NTB telah melakukan kegiatan uji publik mengenai usulan Rancangan Peraturan 

Daerah dan Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 

Provinsi NTB Tahun 2021-2041§. Untuk itu, penulis mengusulkan agar anggaran bagi perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi NTB minimal mencapai 2,5 persen. Anggap sudah 

pemerintah daerah menjadikan alokasi anggaran tersebut sebagai “zakat” bagi lingkungan. 

Penentuan persentase alokasi anggara ini dimaksudkan agar belanja fungsi lingkungan hidup 

dapat diatur secara detail dan tidak seperti frasa kata “memadai” yang ada di dalam UU No 32 Tahun 

2009. Hal ini karena frasa kata “memadai” yang ada dalam peraturan tersebut memiliki makna 

tanpa batasan atau tidak menyebutkan ketentuan persentase anggaran yang harus dialokasikan. 

Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa selain peran pemerintah daerah, masyarakat 

NTB tentunya juga harus memiliki komitmen yang sejalan dengan ikhtiar pemerintah daerah yaitu 

melalui peningkatan peran sertanya didalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini 

penting mengingat masyarakat merupakan salah satu unsur yang bersentuhan langsung dengan 

lingkungan. 

 

 

 

 

 

 
‡ BPS – Statistik Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2021 
§ https://www.lpwntb.or.id/rencana-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-provinsi-ntb-tahun-2021-2041/ 
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Sumber : Data dikutip dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id pada tanggal 28 Juni 2021 

Dalam BPS – Indeks Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2021 



 
* Penulis merupakan staf peneliti LRC 


