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Perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan
sumber daya alam semakin mendesak untuk
dilakukan baik pemerintah pusat dan daerah
maupun pemerintah desa, apalagi tingkat
masalah yang ditimbulkan semakin kompleks
mulai dari ketimpangan penguasaan lahan,
konflik, serta kejadian bencana kebakaran
hutan dan lahan semakin meningkat. Seyogya
nya kekayaan sumber daya alam dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
namun pada kenyataannya daerah-daerah yang
kaya akan sumber daya alamnya justru belum
mampu untuk meningkatkan ekonomi
masyarakat khususnya yang berada pada
kawasan dan sekitar hutan.

Policy Brief

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu
daerah di Provinsi Riau yang memiliki potensi
sumber daya alam cukup besar, diantaranya
sebagai daerah penghasil hutan industri,
perkebunan sawit, minyak bumi dan gas dan
hasil hutan lainnya. Disamping itu, sebagian
besar wilayahnya terdapat kawasan gambut
yang rentan terjadinya kebakaran hutan dan
lahan, rata-rata angka kebakaran hutan dan
lahan di Kabupaten Pelalawan dalam tiga tahun
terakhir masih sangat tinggi. 

Masih rendahnya dukungan dan upaya dalam
mengatasi kerusakan kawasan hutan, dimana
kerusakan kawasan hutan cukup tinggi
diakibatkan dari kegiatan ilegal maupun
kebakaran hutan yang cukup luas. Selain itu
kesehatan lingkungan semakin memburuk,
belum maksimalnya akses sanitasi rumah
tangga, penyediaan sumber air bersih yang
belum tersedia untukmasyarakat, penyediaan
ruang terbuka hijau yang belum proporsional,
polusi udara yang masih berlangsung dimana 

Dengan demikian, menjadi penting untuk
memprioritaskan penyelesaian masalah
lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan
seperti pemukiman yang kumuh, penyediaan
air bersih, peningkatan akses sanitasi,
penanganan limbah, dan persampahan, serta
pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Berbagai kebijakan telah dikucurkan guna
mendukung upaya pengelolaan lingkungan
hidup yang berkelanjutan. Namun pada tataran
implementasi masih di hadapkan dengan situasi
sulit.

A. PENDAHULUAN

hal yang paling rentan terjadi dan bahkan
menjadi isu nasional dan internasional akibat
kejadian kebakaran hutan dan lahan di
Kabupaten Pelalawan. 

Menghadapi persoalan lingkungan hidup dan
sumberdaya alam kabupaten pelalawan yang
dipandang semakin mengkhawatirkan,
diperlukan strategi konkrit mengatasinya.
Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis
Ekologi (TAKE) merupakan pendekatan yang
dipandang sebagai strategi baru dalam
merespon persoalan lingkungan hidup di
daerah.
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Adapun peluang straregis yang dapat
diakselerasikan terhadap penerapan kebijakan
TAKE di Kabupaten Pelalawan yaitu
mendorong pemerintah daerah dan masyarakat
dapat mengoptimalkan pembangunan yang
tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang selaras dengan upaya
meningkatkan kualitas hidup. Tujuan tersebut
dapat dilakukan dengan melihat gambaran
tentang keuangan daerah, bagaimana komitmen
kebijakan daerah terkait pelestarian dan
perlindungan lingkungan hidup dan sumber 



Komitmen pemerintah Kabupaten Pelalawan
terhadap upaya perlindungan dan pelestarian
lingkungan hidup secara ekplisit tertuang
dalam arah kebijakan pembangunan daerah
dalam lima tahun kedepan. Berdasarkan
kebijakan jangka menengah RPJMD 2021-
2026 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah
untuk melaksanakan pembangunan lingkungan
hidup secara berkelanjutan dalam mencapai
target kinerja pemerintah daerah di sektor
pengelolaan lingkungan hidup.

Tingkat kerusakan lingkungan hidup di
Kabupaten Pelalawan sudah semakin
mengkhawatirkan, seharusnya masyarakat
dapat memanfaatkan sumber daya alam yang
ada untuk mendukung perekonomiannya
terutama bagi masyarakat yang berada
dikawasan dan sekitar hutan. Upaya
pemerintah dalam meningkatkan perekonomian
masyarakat berbasis sektor unggulan, seperti
pemanfaatan lahan untuk pertanian,
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,
peningkatan produksi dan pengelolaan
perikanan dan kegiatan ekonomi lainnya yang
potensial dapat dikembangkan.

Berdasarkan identifikasi isu-isu strategis,
dalam kebijakan jangka menengah daerah
RPJMD kabupaten pelalawan 2021-2026,
permasalahan lingkungan hidup didaerah setiap
tahunnya tidak terlepas persoalan semakin
menurunya kualitas lingkungan hidup, yang
disebabkan beberapa permasalahan yaitu; 1)
Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah
Gambut, 2) Subsidiensi Gambut dan Risiko
Banjir, 3) Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca,
4) Tingginya Pencemaran Sungai,dan 5)
Kerusakan Keanekaragaman Hayati.

Pembangunan lingkungan hidup dan sumber
daya alam merupakan salah satu isu strategis
daerah yang diprioritaskan dalam RPJMD
Kabupaten Pelalawan, peningkatan
pembangunan lingkungan hidup tersebut akan
dicapai melalui misi kelima “Mewujudkan
pembangunan infrastruktur yang berkeadilan,
lengkap, dan berkelanjutan (maju
infrastruktur). Upaya untuk mencapai misi
tersebut ditetapkan arah kebijakan, sasaran dan
strategi untuk pengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup. 
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daya alam pemerintah kabupaten pelalawan,
dan juga melihat peluang penerapan kebijakan
Ekological Fiscal Transfer (EFT) di Kabupaten
Pelalawan.

Melalui kajian ini, Fitra Riau mendorong
pemerintah daerah sekaligus menawarkan
konsep kebijakan Transfer Anggaran
Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) untuk 

B. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP 2021-2026

dapat dikembangkan di Kabupaten Pelalawan
sebagai upaya untuk perbaikan kebijakan
perlindungan lingkungan hidup. Formulasi
kebijakan TAKE ini meliputi skema dukungan
pendanaan, penilaian kinerja ekologi, dan
rumusan kebijakan yang harus dilakukan
pemerintah daerah.

Masalah dan Isu Strategis Sektor

Lingkungan Hidup Arah kebijakan Pembangunan

Lingkungan Hidup
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Tujuan Sasaran Arah Kebijakan

Meningkatkan pemerataan
pembangunan infrastruktur
wilayah yang berkelanjutan

Meningkatnya
pembangunan yang
berwawasan lingkungan

Peningkatan Pengelolaan
lingkungan hidup melalui
pengelolaan persampahan
dan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan

No Uraian Program Indikator

Kondisi Awal 2021

 

Indikator          Anggaran

Target Akhir 2026
 

Indikator          Anggaran

1

Program
pengendalian
pencemaran

dan/kerusakan
lingkungan hidup

Indeks kualitas
lingkungan

hidup (IKLH)
 

63,54         Rp 939 Jt 767,22       Rp 4,8 M

2

Program
pencegahan,

penanggulangan
kebakaran dan non

kebakaran

Persentase
penggulangan

bencana
karhutla

 

100%          Rp 4,6 M

 
100%          Rp17,1 M
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Untuk mencapai tujuan pembangunan
lingkungan hidup yang berkelanjutan, sesuai
dengan arah kebijakan yaitu Peningkatan
Pengelolaan lingkungan hidup melalui
pengelolaan per sampahan dan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan. Maka perlu di
dukung dengan program kegiatan serta
dukungan anggaran yang memadai.
Berdasarkan indikasi program dan target
pembangunan lingkungan hidup lima tahun 
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Tabel; Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup

Sumber : Dokumen RPJMD Indragiri Hulu Tahun 2021-2026

kedepan, terdapat empat program utama
mendukung perbaikan indeks kualitas
lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan,
diantaranya; 1) Program pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,
2) Program pencegahan, penanggulangan
kebakaran/non kebakaran, 3) Program
Pengelolaan Per sampahan dan 4) Program
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
(KEHATI).

Tabel; Indikasi Program dan Target Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan 

Tahun 2021-2026 



Tujuan, sasaran dan program pembangunan
lingkungan hidup tersebut dapat dicapai apabila
anggaran yang memadai setiap tahunnya.
Berdasarkan target kinerja dan anggaran tahun
2022-2026, dukungan anggaran pada masing-
masing program tersebut relative lebih rendah
terhadap upaya peningkatan indeks kualitas
lingkungan hidup, padahal IKLH merupakan
indikator kinerja utama untuk pembangunan
lingkungan hidup. Disamping itu, ketersediaan
dan kapasitas keuangan daerah juga semakin
terbatas, apalagi pendapatan utama daerah
mengandalkan dana bagi hasil dari pemerintah
pusat yang terus menurun setiap tahun. 

Dengan demikian, sebagai upaya untuk
mendukung pendanaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan, maka perlu melakukan 
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Program
Pengelolaan
Persampahan

Indeks Kinerja
Pengelolaan

sampah

65,0%      Rp 15.3 M
 

74,0%        Rp 15.4 M
 

4

Program
Pengelolaan

Keanekaragaman
Hayati (KEHATI)

Persentase
Luasan RTH

publik terhadap
luas Wilayah

Kota/ Kawasan
perkotaan

 

 
0,0%         Rp 46.4 M

 

 
20,0%         Rp 86,3 M

 

 Sumber; Dokumen RPJMD Pelalawan

terobosan kebijakan dan kerjasama para pihak
seperti pemberian insentif kinerja ekologi
kepada pemeritnah desa yaitu melalui
penerapan kebijakan transfer anggaran berbasis
ekologi atau TAKE. Melalui pengembangan
kebijakan TAKE ini pemerintah daerah dapat
mensinergikan pembangunan lingkungan hidup
dengan pemerintah desa sebagaimana mandar
dari ketentuan PP No. 46 Tahun 2017 Tentang
instrument ekonomi lingkungan. Apalagi
Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2017 hingga
saat ini telah menerapkan kebijakan alokasi
desa (ADD) yang berbasis migas dan
kehutanan, tentu ini berpotensi dapat
diimprovisasikan untuk mengembangkan
skema insentif kinerja tersebut.
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Kinerja keuangan daerah Kabupaten Pelalawan
dalam empat terakhir dari tahun 2019-2022
mengalami penurunan cukup signifikan akibat
dampak pandemi covid-19, disamping itu
kebijakan pembangunan juga mengalami
pergeseran cukup besar untuk penanganan
dampak pandemi, kondisi ini berdampak pada
pengurangan sejumlah anggaran untuk program
prioritas daerah. Dengan kondisi itu, kapasitas
keuangan daerah menjadi tidak stabil yang
cenderung menurun sehingga berdampak pada
pembiayaan program prioritas pembangunan
daerah menjadi tidak masksimal, termasuk
pembiayaan di sektor lingkungan hidup.
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Diskresi Fiskal Daerah

C. KONDISI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

Grafik; Diskresi Fiskal Kabupaten Pelalawan Ta. 2018-2021

Kabupaten Pelalawan memiliki kapasitas fiskal
yang cukup memadai dalam menentukan arah
kebijakan dan program pembangunan
daerahnya. Dalam empat tahun terakhir dalam
periode 2018-2021 ruang fiskal daerah
Kabupaten Pelalawan terjadi fluktuasi antara
47%-60% persen. Dari angka tersebut, otomatis  
pemda Pelalawan memiliki kapasitas keuangan
antara Rp685 milyar sampai Rp726 milyar
yang masih sangat fleksibel untuk diarahkan
membiayai program prioritas daerah, termasuk
upaya untuk pelestarian dan perlindungan
lingkungan hidup. 

Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah kabupaten
pelalawan dalam empat tahun terakhir dari
tahun 2018-2021 berdasarkan tren
pertumbuhannya terjadi penurunan, khususnya
pada tahun 2020-2021. Meskipun pada realisasi
tahun 2018-2019 terjadi peningkatan pendapa-

Sumber; Dokumen APBD Pelalawan

tan dari Rp1,46 triliun naik pada tahun 2019
menjadi sebesar Rp1,70 triliun dengan tingkat
pertumbuhan mencapai 16 persen, kemudian
turun kembali pada tahun 2020 menjadi Rp1,47
triliun dan pada anggaran tahun 2021 terus
menurun menjadi Rp1,21 triliun.



Penurunan pendapatan tersebut tidak terlepas
dari dampak pandemi yang menyebabkan
sejumlah target pendapatan tidak tercapai.
Sumber pendapatan yang mengalami
penurunan justru menjadi sumber utama
keuangan dan penopang ekonomi daerah yaitu
bersumber dari Pendapatan Transfer atau dana
bagi hasil pusat daerah, dari realisasi anggaran
tahun 2018-2019 sempat mengalami kenaikan 
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Sumber; Dokumen APBD Pelalawan

Grafik; Pertumbuhan Pendataan Daerah Kabupaten Pelalawan Ta. 2018-2021

dari Rp1,28 triliun, kemudian naik ditahun
2019 menjadi Rp1,48 triliun. Namun pada
tahun 2020-2021 turun kembali masing-masing
menjadi Rp1,26 triliun dan Rp1,05 triliun.
Disamping itu perkembangan pendapatan asli
daerah pemerintah daerah mampu
mempertahankan PAD nya dengan rata-rata
Rp150 milyar setiap tahunnya.

Grafik; Pertumbuhan Pendataan Daerah Kabupaten Pelalawan Ta. 2018-2021

Sumber; Dokumen APBD Pelalawan
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Realisasi belanja daerah Kabupaten Pelalawan
dalam empat tahun terakhir dari tahun 2018-
2021, terdapat peningkatan realisasi belanja
dari tahun 2018 sebesar Rp1,27 triliun, naik
ditahun 2019 menjad Rp1,52 triliun dan naik
kembali pada tahun 2020 mencapai Rp1,65
triliun, kemudian pada proyeksi anggaran tahun
2021 justru menurun menjadi Rp1,44 triliun, 

www.fitrariau.org

Perkembangan Belanja Daerah

Grafik; Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Ta. 2018-2021

dengan tingkat pertumbuhan minus -13% dari
tahun sebelumnya. Dengan kondisi pandemi
yang belum berakhir seharusnya pemerintah
daerah mengoptimalkan belanja daerah untuk
mendukung program prioritas daerah terutama
upaya penanganan covid dan program PEN
daerah, maupun upaya perlindungan dan
pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan komposisi belanja daerah, dalam
periode 2018-2021 realisasi belanja terbesar
digunakan untuk belanja operasi yang secara
rata-rata mencapai Rp1,0 triliun, belanja
operasi digunakan untuk membayar gaji
pegawai, belanja barang jasa dan hibah bansos. 

Sumber; Dokumen APBD Pelalawan Tahun 2018-2021

Selanjutnya penggunaan untuk belanja modal
antara Rp161 milyar- Rp255 milyar, kemudian
pada belanja transfer ke Desa yang terdiri dari
bagi hasil pajak dan retribusi dan bantuan
keuangan (alokasi dana desa) rerata mengalam
peningkatan dalam empat tahun dari Rp182
milyar sampai Rp203 milyar.



Upaya pemerintah daerah terhadap
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dapat dilihat dari komitmen anggaran
setiap tahunnya. Berdasarkan perkembangan
belanja di sektor lingkungan hidup, dalam
empat tahun terakhir (2018-2021) rerata
sebesar 2,2% atau setara Rp32,4 milyar setiap
tahunnya, dukungan anggaran lingkungan
hidup tersebut dilaksanakan oleh dua dinas
yaitu Dinas lingkungan hidup dan Badan
penanggulangan bencana daerah. 
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Grafik; Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan 2018-2021

pengelolaan lingkungan hidup tersebut masih
sangat minim jika dibandingkan dengan tingkat
permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten
Pelalawan seperti yang uraikan pada isu
strategis daerah, kondisi tersebut juga di
sebabkan kapasitas keuangan daerah yang
semakin terbatas. Dengan demikian, sebagai
upaya peningkatan kinerja lingkungan hidup,
perlu melakukan berbagai terobosan kebijakan,
serta membangunan kerjasama antar lintas
pemerintah termasuk membangun kolaborasi
pembangunan dengan pemerintah desa.

Grafik; Perkembangan Belanja Daerah Pada Fungsi Lingkungan hidup

Sumber; Dokumen APBD Pelalawan

Secara nominal dukungan anggaran untuk 

Belanja Sektor Lingkungan Hidup

Sumber; Dokumen APBD Pelalawan 2018-2021
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Pemerintah Kabupaten Pelalawan berpeluang
untuk mengembangkan kebijakan TAKE dalam
mendukung pembangunan lingkungan hidup
yang berkelanjutan. Perlu disadari bahwa
pembangunan lingkungan hidup tidak bisa
dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah dan
harus terintegrasi dengan pemerintah desa.
Integrasi pembangunan lingkungan hidup
antara pemerintah daerah dan desa di
Kabupaten Pelalawan sudah terbangun melalui
penerapan kebijakan ADD berbasis SDA
khusus migas dan kehutanan.
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Sejak tahun 2017, penerapan skema pembagian
kebijakan ADD Kabupaten Pelalawan dibagi 

D. PELUANG PENERAPAN TAKE KABUPATEN PELALAWAN

Berdasarkan mandat UU No. 6 tahun 2014
tentang Desa, minimal alokasi dana desa adalah
sebesar 10% dari total DBH dan DAU yang
diterima daerah, sedangkan alokasi maksimal
tidak dibatasi di dalam UU tersebut, artinya
pemerintah daerah dapat mengalokasikan ADD
melebihi dari angka minimal 10% dengan
pertimbangan kemampuan fiskal daerah. 

dengan lima pendekatan yaitu; pendekatan
murni, alokasi proporsional, proporsional
migas dan kehutanan (tingkat keterdampakan),
dan alokasi afirmasi kinerja desa. Penerapan
formula ini menjadi satu-satunya daerah di
Indonesia yang melakukan reformulasi
pemabagian ADD dengan mempertimbangkan
aspek lingkungan hidup (khusus migas dan
kehutanan. Artinya dengan pendekatan ini
pemerintah daerah juga dapat mengembangkan
dengan pendekatan baru yaitu pendekatan
insentif kinerja berbasis ekologi. Model skema
pembagian ADD Kabupaten Pelalawan,
sebagai berikut;

Berdasarkan realisasi penerimaan DBH dan
DAU dalam lima tahun terakhir dari tahun
2017-2021, Pemerintah Kabupaten Pelalawan
dalam menetapkan alokasi ADD melebihi dari
proporsi minimal 10% ditetapkan didalam
perundang-undangan.



Berdasarkan hasil diskusi bersama Dinas PMD
Kabupaten Pelalawan, bahwa pemerintah
daerah berkomitmen untuk mengembangkan
skema Kebijakan TAKE sebagai upaya
pemerintah untuk meningkatkan kinerja
lingkungan hidup, komitmen tersebut ter
implementasi dalam skema ADD berbasis
migas dan kehutanan yang telah dijalankan
sejak tahun 2017 yang lalu. Kedepan
pemerintah Kabupaten Pelalawan bersedia
mengembangkan skema insentif kinerja
ekologi untuk memperkuat kerjasama antara
pemerintah daerah dan desa.
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Sumber; Lampiran Perbub ADD Pelalawan

Grafik; Perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pelalawan

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan
sudah menerapkan alokasi kinerja melalui
Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan tiga
indikator kinerja yaitu; penginputan prodeskel
sesuai Permendagri No. 81 tahun 2015 tentang
evaluasi desa dan kelurahan, kinerja
administrasi desa sesuai Permendagri No. 47
tahun 2016 tentang administrasi desa, dan
ketertiban desa dalam penyusunan perencanaan
pembangunan desa, pengelolaan aset desa dan
penata usahaan keuangan desa, sesuai rencana
strategis Dinas PMD Pelalawan.

E. SKENARIO PENERAPAN TAKE KABUPATEN PELALAWAN

Transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi
atau TAKE merupakan skema transfer
keuangan dari pemerintah kabupaten kepada
pemerintah desa, yang dialokasikan
berdasarkan prestasi kinerja desa di bidang
lingkungan hidup, sekaligus dengan skema
insentif berbasis kinerja menjadi basis
kolaborasi pembangunan antar level
pemerintahan, baik di sektor lingkungan hidup
maupun sektor lainnya. 

Dalam perkembangannya, implementasi TAKE
di berbagai daerah masuk dalam berbagai 
 skema keuangan, seperti kebijakan bantuan
keuangan khusus, alokasi dana desa, dan skema
keuangan lainnya, seperti kebijakan dana bagi
hasil dan lain-lain. Adapun peluang dan
skenario pengembangan TAKE di Kabupaten
Pelalawan dapat menggunakan dari skema
keuangan yang ada, diantaranya;
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Penerapan kebijakan TAKE di Kabupaten
Pelalawan sangat berpeluang adalah melalui
skema reformulasi kebijakan alokasi dana desa
(ADD). Melalui kebijakan ADD ini sebagai
bentuk upaya keberlanjutan terhadap penerapan
insentif kinerja ekologi diskala desa, bahkan
reformulasi ADD Kabupaten Pelalawan sudah
dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga saat ini,
dengan pembagian ADD secara merata,
proporsional, afirmasi kinerja dan berbasis
keterdampakan (migas dan hutan). Dengan
demikian untuk pengembangan skema TAKE

www.fitrariau.org

Skenario 1; Reformulasi Kebijakan ADD

di Kabupaten Pelalawan kedepan nya dapat
mengatur ulang skema pembagian ADD
dengan tiga pendekatan yaitu; pertama; alokasi
murni, terdiri dari alokasi minimum dan
proporsional, kedua; alokasi berbasis migas
(keterdampakan), dan ketiga; alokasi kinerja
dengan penilaian terhadap tata kelola
administrasi desa, kesejahteraan masyarakat
dan lingkungan hidup. Pengembangan skema
TAKE melalui reformulasi ADD Kabupaten
Pelalawan di gambarkan dalam diagram berikut
ini.

Skenario 2; Pemanfaatan sisa DBH DR

Skema keuangan lainnya yang mendukung
pengembangan kebijakan TAKE adalah
melalaui pemanfaatan sisa dana reboisasi
(DBH DR). Sampai tahun 2021 Kabupaten
Pelalawan tercatat masih memiliki potensi sisa
DBH DR sebesar Rp80,7 milyar. Melalui PMK  

No. 216 Tahun 2021, Pemanfaatan sisa DBH
DR semakin diperluas dan dapat digunakan
mendukung program kegiatan yang berkaitan
dengan pengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup sesuai kewenangan daerah. 
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berada di kawasan dan sekitar hutan, penguatan
ekonomi daerah yang mendukung progam PEN
daerah dan pemberian insentif kinerja
lingkungan hidup diantaranya; kinerja
persampahan, air limbah, sanitasi da
rehabilitasi hutan dan lahan. Implementasi
TAKE melalui skema DBH DR digambarkan
dalam diagram berikut ini;

Selain dapat digunakan untuk program kegiatan
lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam
lampiran PMK tersebut, sisa DBH DR juga
dapat digunakan untuk mendukung program
strategis daerah yaitu peningkatan kualitas
kinerja lingkungan hidup melalui penerapan
TAKE, adapun penggunaan sisa DR untuk
program strates daerah terdiri dari bantuan
langsung tunai (BLT) khusus masyarakat yang

Skenario 2; Pemanfaatan sisa DBH DR

Selain dua skema tersebut diatas, skema
keuangan lainnya yang dapat mendukung
penerapan kebijakan TAKE adalah melalui
kebijakan bantuan keuangan khusus (BKK)
kepada desa. Melalui kebijakan bantuan
keuangan ini pemerintah dapat mengatur skema

pembagian nya, misalnya sebesar 70% di
salurkan dengan skema bagi merata, dan
sebesar 30% disalurkan dengan pendekatan
kinerja desa. Skema TAKE melalui bantuan
keuangan di gambarkan dalam diagram berikut
ini;



Melalui kajian ini, Fitra Riau mendorong pemerintah daerah sekaligus menawarkan konsep
kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) untuk dapat
dikembangkan di Kabupaten Pelalawan sebagai upaya untuk perbaikan kebijakan
perlindungan lingkungan hidup. Formulasi kebijakan TAKE ini meliputi skema dukungan
pendanaan, penilaian kinerja ekologi, dan rumusan kebijakan yang harus dilakukan
pemerintah daerah.
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