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ada masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi NTB perlu melakukan realokasi dan peningkatan Panggaran untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lima tahun terakhir, alokasi anggaran 
untuk urusan lingkungan hidup dan kehutanan rata-rata hanya 2,02 persen dari APBD. Dari 

jumlah tersebut hanya 45,05 persen yang dialokasikan untuk urusan lingkungan, kehutanan dan 
persampahan. 3 urusan ini paling dekat kontribusinya bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di 
NTB.

Mitigasi perubahan iklim pada praktiknya bisa dilakukan dengan pengelolaan sampah dan limbah, 
khususnya menurunkan emisi gas metana, pengelolaan lingkungan yang bersih dari pencemaran dan 
deforestasi. Sedangkan adaptasi  dilakukan dengan berbagai upaya mengakti�kan gerakan hemat air, 
tehnologi pertanian yang ramah lingkungan dan penggunaan energi baru terbarukan dan lain 
sebagainya.

Mengingat ruang lingkup perubahan iklim yang sangat luas, maka bahasan dalam policy brief ini akan 
dibatasi. Pembahasan difokuskan pada sejauhmana kontribusi kebijakan dan anggaran pengelolaan 
lingkungan, persampahan dan hutan pada agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.   Analisis akan 
menelisik kebijakan anggaran hijau yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. 
Analisis dilakukan dengan mengidenti�ikasi  berbagai program/kegiatan dan mengklasi�ikasi 
orientasinya  untuk  pengelolaan lingkungan, persampahan dan kehutanan. 

Sebagai awalan, berdasarkan data anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi 
NTB, anggaran program NTB Hijau yang salah satunya dihajatkan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim cenderung turun naik. Pada tahun anggaran 2020 alokasi anggaran program NTB Hijau mencapai 
30,86 miliar. Namun pada tahun anggaran 2021 karena agenda refokusing anggaran untuk penanganan 
Pandemi Covid-19 alokasinya turun menjadi 20,75 miliar. Baru pada tahun anggaran 2022 alokasi 
anggarannya membaik menjadi 61,57 miliar.

Dari sisi program, program pengelolaan hutan secara konsistem mendapat porsi anggaran terbesar 
yakni rata-rata dianggarkan sebesar 24,25 miliar atau 64,28 persen dari anggaran NTB Hijau yang rata-
rata berjumlah 37,73 miliar.  Dari sisi kegiatan, nampaknya perlu politik anggaran yang lebih kuat untuk 
kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan dalam rangka deforestasi. Hal ini dikarenakan sejak tahun 
2021 anggarannya turun drastis. Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan 16,85 miliar. Namun pada 
tahun anggaran 2021 5,37 miliar dan pada tahun anggaran 2022 turun lagi menjadi 3,6 miliar. 

Dalam lima tahun terakhir rata-rata belanja sektor lingkungan hidup dan kehutanan  sebesar 113,35 
miliar dari total belanja daerah yang rata rata mencapai 5,52 triliun.  Belanja setara 2,02 persen APBD ini 
sebagian besar tergerus untuk belanja diluar isu lingkungan, sampah dan deforestasi. Lebih dari 
setengah anggaran bahkan hanya untuk belanja pegawai. Sebagai contoh pada tahun 2022, belanja untuk 
lainnya mencapai 81,98  miliar, sementara untuk urusan kehutanan dianggarkan sebesar 61,49 miliar, 
penanganan sampah hanya 10,36 miliar dan bahkan untuk pengelolaan lingkungan hidup hanya 
dianggarkan 2,99 miliar. 

Orientasi	Program	dan	Anggaran	

CLIMATE CHANGE



  Sumber : NTB Satu Data, data diolah
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Gra�ik	1	:		Orientasi	Belanja	Sektor	Linkungan	Hidup	dan	Kehutanan	Provinsi	NTB	
																					Tahun	Anggaran	2018-219

Sumber : DPA Dinas LHK Provinsi NTB dan UPTD Terkait 2018-2022, data diolah.

G a m b a ra n  d i s t r i b u s i 
alokasi anggaran yang lebih 
besar untuk urusan lain 
d i l u a r  l i n g k u n g a n , 
p e r s a m p a h a n  d a n 
kehutanan ini tentu cukup 
mengkhawatirkan. Dalam 
kaitannya dengan agenda 
m i t i g a s i  d a n  a d a p t a s i 
terhadap perubahan iklim, 
penting adanya komitmen 
anggaran yang kuat dari 
Pemerintah  Provinsi NTB. 
Komitmen yang kuat ini 
tentu saja selain adanya 
program/kegiatan untuk 
m i t i g a s i  d a n  a d a p t a s i 
perubahan iklim, alokasi 
anggaran yang memadai 
juga sangat menentukan 

tercapainya sasaran strategis pada indikator kinerja utama yang berkaitan dengan isu ini.
Capain indikator kinerja utama Dinas LHK Provinsi NTB nampakterlihat turun naik. Capaian ini diukur 

dari beberapa sasaran straregis seperti (1) meningkatkanya kualitas air, (2) meningkatnya kualitas udara, 
(3) meningkatnya kualitas tutupan lahan, dan (4) meningkatnya kinerja pengelolaan sampah. 
Keseluruhannya dikompilasi dalam indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Selama 2018-2021 IKLH 
NTB cenderung �luktuatif.

Komponen IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas 
Lahan (IKL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)-khusus provinsi yang memiliki lahan gambut, 
serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKLH digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup 
di Indonesia dan merupakan indikator kinerja utama dari program perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup di indonesia. Lebih lanjut, IKLH dapat dipergunakan untuk mengevaluasi gambaran 
umum kualitas lingkungan hidup dan bagaimana pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di 
indonesia ( ).PPKLhttps://ppkl.menlhk.go.id/website/index

IKLH yang baik berkontribusi besar mengurangi dampak perubahan iklim. Indeks ini merupakan 
akumulasi dari IKA, IKU, IKL dan IKAL.  Selama empat tahun terakhir rata-rata IKLH NTB baru mencapai 
68,96. Sementara itu, pada tahun pengukuran terakhir (2021), secara nasional realisasi IKLH NTB 
sebesar 70, 23 pada tahun 2021 masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai angka 71,43.

Merujuk	IKLH	NTB	sebagai	alat	ukur	Perubahan	Iklim	

Tabel	1	:	Indeks	Kualitas	Lingkungan	Hidup	Provinsi	NTB	Tahun	2018-2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 67,72 70,23 76,16 64,56 67,46 70,83 67,72 70,23
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Indeks kualitas air merupakan indeks yang nilainya paling rendah dengan rata-rata indeks (realisasi) 
hanya 45,07 dengan kecenderungan menurun pada 2021. Sedangkan indeks dengan nilai paling tinggi 
adalah indeks kualitas udara dengan rata-rata indeks (realisasi) sebesar 88,43 dengan kecenderungan 
naik pada tahun 2021. Sementara indek kualitas tutupan lahan tahun 2021 mencapai 68,59 jauh lebih 
baik dari tahun 2020 yang nilai indeknya mencapai 66,74.  Sementara IKAL juga cenderung naik dari 
semula 87,57 menjadi 80,22.

Jika IKLH digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup secara nasional oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka patut dijadikan parameter sejauhmana program, kegiatan dan 
anggaran pada Dinas LHK Provinsi NTB dan UPTD terkait berkontribusi pada agenda penanggulangan 
dampak perubahan iklim di NTB. Lebih khusus kebijakan program dan anggaran seperti apa yang 
didesain sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
program/kegiatan dan alokasi anggaran  provinsi NTB belum sepenuhnya komit 
dan berkontribusi pada pencegahan dampak perubahan iklim di NTB. Selain itu 
Pemerintah Provinsi NTB belum  sungguh-sungguh mengintegrasikan agenda 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam indikator capaian kinerja. Hal ini 
menyebabkan indeks kualitas lingkungan hidup NTB masih dibawah rata-rata 
nasional selama 4 tahun terakhir. Pelaksanaan rencana aksi bekaitan dengan 
pengendalian efek gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
terlihat kontribusinya bagi pengendalian perubahan iklim di NTB

Rekomendasi

Dalam rangka penguatan komitmen terhadap agenda mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim,  Pemerintah Provinsi NTB perlu melakukan restrukturasi 
program/kegiatan agr berkontribusi langsung pada upaya mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim. Selain itu alokasi anggaran untuk mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim perlu ditingkatkan. Kinerja pencapaian Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup  juga perlu ditingkatkan lebih dari rata-rata nasional agar 
berkontribusi nyata pada pengendalian dampak perubahan iklim di NTB.

Mencari	jalan	lempang	Mitigasi	dan	Adaptasi	Perubahan	Iklim

Agar agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mencapai tujuan maka penting dirumuskan peta 
jalan yang lempang. Peta jalan itu dapat berupa intervensi melalui perumusan program/kegiatan  yang 
tepat untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengalokasian anggaran yang memadai dan 
peningkatan capaian kinerja sektor lingkungan, persampahan dan kehutanan. 

Berdasarkan identi�ikasi dokumen anggaran dan dokumen pendukung lainnya nampak ada tiga 
persoalan penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi NTB. Pertama, persoalan orientasi 
program dan kegiatan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kedua, Ketersedian anggaran yang 
memadai untuk agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklin yang belum memadai. Ketiga, capaian 
indeks kualitas  lingkungan hidup IKLH yang masih dibawah rata-rata nasional. 

Dari sudut orientasi program dan kegiatan nampaknya Pemerintah NTB perlu memasukkan 
komponen program yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim seperti 
dalam bentuk kegiatan yang lebih bersifat langsung mengatasi persoalan perubahan iklim. Namun dalam 
dokumen pelaksanaan anggaran, kegiatan masih bersifat koordinatif dan seremonial. seperti koordinasi, 
sinkronisasi pengendalian efek gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sudah itu 
anggarannya masih sangat terbatas yakni hanya sebesar 112,34 juta dari total anggaran untuk sektor 
lingkungan hidup dan kehutanan yang mencapai 165 miliar lebih.
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