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Naskah Kebijakan 

Masukan Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan RPJMD Riau 2019-2024 

 

Pengantar 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 27 Juli 2018 telah menetapkan Gubernur 

dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa jabatan 2019-2024. Berdasarkan UU No. 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat (1) huruf c menegaskan 

bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan mengajukan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk dibahas bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  

 

Sedangkan pada Pasal 263 ayat (3) juga diuraikan bahwa RPJMD merupakan 

penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, 

strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta 

program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka 

pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman 

kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Adapun 

batas waktu penetapannya menjadi Peraturan Daerah (Perda) adalah paling lambat 

6 (enam) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah sebagaimana dijelaskan dalam 

pasal 264 ayat (4). 

 

Meskipun pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih baru akan 

dilakukan pada awal tahun 2019, namun Pemerintah Daerah Provinsi telah mulai 

melakukan proses penyusunan rancangan RPJMD versi teknokratis berdasarkan 

pada RPJPD sejak penetapan hasil Pemilukada. Penyusunan RPJMD versi 

teknokratis tersebut telah juga telah diselaraskan dengan visi, misi, dan program 

Gubernur terpilih, sehingga apabila telah selesai akan dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan Rancangan Awal RPJMD. 

 

Perspektif teknokratis yang diselaraskan dengan visi, misi, dan program Gubernur 

terpilih sebagai bahan dasar penyusunan RPJMD versi teknokratis dan Rancangan 

Awal RPJMD Riau, perlu diperkuat dengan gagasan, refleksi pengalaman, 

dokumentasi pengetahuan dan beragam pembelajaran dari berbagai pemangku 

kepentingan dari luar pemerintah. Perpaduan pendekatan teknokratis, politik dan 

partisipatif akan memperkaya kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah 

Provinsi Riau 5 (lima) tahun kedepan secara kolaboratif.  

 

Oleh karena itu kelompok organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepedulian 

terhadap perbaikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau, khususnya pada 

sektor kehutanan, lingkungan hidup, penataan ruang, dan pengelolaan sumberdaya 

alam berkelanjutan, bermaksud mengambil peran untuk memberikan masukan 

secara tertulis terhadap proses penyusunan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024. 
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Adapun masukan dimaksud meliputi telaah permasalahan dan isu strategis, strategi 

dan arah kebijakan pembangunan, usulan program dan kegiatan utama, serta 

kerangka kebijakan anggaran. 

 

 

A. Telaah Permasalahan Kritis 

Bagian ini akan menguraikan secara mendalam berbasis data dan bukti terkait 
dengan kerentanan yang terjadi di Provinsi Riau, khususnya terkait dengan 
aspek kehutanan, pertambangan, perkebunan, lingkungan hidup, penataan 
ruang, dan juga konflik tenurial. 
 
Hasil telaah pada enam aspek tersebut akan berkontribusi pada Bab 4 RPJMD 
tentang permasalahan dan isu-isu strategis.  
 

 Permasalahan Kehutanan 

Luas wilayah Provinsi Riau adalah 9.012.876 Ha yang terdiri dari wilayah 

daratan 8.908.357 Ha dan lautan 104.519 Ha. Adapun luas kawasan hutan 

Riau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Nomor 

SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 adalah 5.406.992 Ha yang terdiri 

dari: (1) hutan konservasi 630.753 Ha; (2) hutan lindung 233.910 Ha; (3) 

hutan produksi terbatas 1.017.318 Ha; (4) hutan produksi tetap 2.339.578 

Ha; (5) hutan produksi dapat dikonversi 1.185.433 Ha. Selain itu juga 

terdapat luas tutupan mangrove sebesar 175.295,26 Ha dengan pembagian 

peruntukan yaitu hutan mangrove primer 10.685,89 Ha dan 164.609,37 Ha 

mangrove sekunder. 

 

Potensi hutan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar 

yang harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah dalam 

kerangka kebijakan pembangunan selama lima tahun mendatang. Adapun 

permasalahan yang dimaksud antara lain:  

 

1.1. Laju deforestasi belum dapat dikendalikan; 

Luas tutupan hutan Riau pada tahun 1990 adalah sebesar 5.446.007 Ha, 

dan terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2017 

luas tutupan hutan tersebut tinggal 1.412.982 Ha. Artinya selama 27 

tahun terakhir laju deforestari di Riau sebesar 4.033.025 Ha. 

 

Data di atas menjelaskan bahwa secara rata-rata setiap tahun laju 

deforestasi Provinsi Riau adalah sebesar 149.371 Ha. Menurut KLHK dan 

Universitas Riau (2016) laju deforestasi di Riau disebabkan oleh adanya 

berbagai kegiatan berbasis pada perluasan lahan seperti bidang industri 

kehutanan dan perluasan perkebunan yang belum terkendali secara 

optimal. 

 

Tabel 1 – Luas tutupan hutan Riau 1990-2017 
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Tahun Luas Tutupan Hutan (Ha) 

1990 5.446.007 

2000 3.984.022 

2003 3.718.131 

2006 3.319.199 

2009 2.860.614 

2011 2.638.113 

2015 1.642.956 

2017 1.412.982 

Sumber: KLHK RI & KLHS RTRW Riau, Diolah FITRA Riau  

 

1.2. Luas lahan kritis terbesar ketujuh secara nasional; 

Hasil perhitungan tahun 2015 tercatat bahwa luas lahan kritis Prov. Riau 

mencapai 4,79 juta ha dengan lokasi terluas berada di Kabupaten 

Pelalawan seluas 850.080,25 ha (17,73%), Kabupaten Indragiri Hilir seluas 

558,237,61 ha (11,65%) dan Kabupaten Bengkalis seluas 536.556,56 ha 

(11,19%). 

 

Grafik 1 – Lahan kritis berdasarkan provinsi tahun 2018 

 
Berdasarkan publikasi yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2018 luas lahan kritis Provinsi 

Riau mencapai 710.873 Ha atau masuk dalam urutan ketujuh terbesar 

secara nasional. Kerentanan pada lahan kritis tersebut merupakan 

persoalan besar yang harus direspon dalam kebijakan pembangunan 

daerah jangka menengah maupun jangka pendek. 

 

1.3. Rendahnya Realisasi Perhutanan Sosial; 

Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Provinsi Riau adalah seluas 

1.407.630 Ha. Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktoral Jendral PSKL – 

KLHK pada tanggal 3 Desember 2018, bahwa realisasi Perhutanan Sosial di 

provinsi ini baru mencapai 83.928,54 Ha atau hanya setara dengan 5,96 

persen dari areal pencadangan yang menjadi tanggungjawabnya. 
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Tabel 2 – Realisasi Perhutsos Riau sampai 2018 

Skema PS Uraian Jumlah 

HD LUAS (Ha) 58.670 

  JLH SK (Unit) 22 

  JLH KK (Orang) 8.656 

    
 HKm LUAS (Ha) 15.589 

  JLH SK (Unit) 17 

  JLH KK (Orang) 3.520 

    
 HTR LUAS (Ha) 5.670 

  JLH SK (Unit) 10 

  JLH KK (Orang) 495 

    
 Kemitraan LUAS (Ha) 4.000 

  JLH SK (Unit) 1 

  JLH KK (Orang) - 
Sumber: Ditjen PSKL KLHK dan Pokja PPS Nasional, Diolah FITRA Riau 

 

Capaian tersebut terdiri dari 50 unit izin yang mencakup 14.671 Kepala 

Keluarga. Berdasarkan rekap data pada Tabel 6 diketahui bahwa sejauh 

ini belum ada realisasi Hutan Adat di Riau. Adapun capaian pada Hutan 

Desa (HD) sebesar 58.670 Ha, Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebesar 

15.589 Ha, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebesar 5.670 Ha, dan 

Kemitraan sebesar 4.000 Ha. 

Karena masih rendahnya realisasi capaian tersebut, sehingga masih 

terdapat sisa areal pencadangan perhutanan sosial sebesar 1.323.701,46 

Ha. Oleh karean itu pada medio 2019-2024 pemerintah daerah 

bertanggungjawab terhadap upaya percepatan setiap tahun paling sedikit 

sebesar 264.740,29 Ha. 

 

1.4. Kejadian Karhutla setiap tahun; 

Sejak tahun 2011 sampai tahun 2018 jumlah titik api di Provinsi Riau 

mencapai 61.280 dengan luas lahan terbakar sebesar 17.035 Ha. Data 

yang diolah dari kanal Karhutla Monitoring Sistem – Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut menunjukkan bahwa 

kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tidak sepenuhnya 

dapat dikendalikan secara optimal. 

 

 

Tabel 3 – Luas lahan terbakar dan titik api di Riau 

Tahun 
Luas Areal Terbakar 

(Ha) 
Hotspots 

2011 75 6.849 

2012 1.060 7.826 

2013 1.078 15.089 
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2014 6.301 22.588 

2015 2.643 7.262 

2016 1.928 891 

2017 1.109 81 

2018 2.841 694 
Sumber: Sipongi-KLHK 2015 dan 2018; diolah FITRA Riau 

 

Pada tahun 2015 merupakan puncak kejadian Karhutla terbesar di 

Indonesia, dimana secara khusus luas wilayah terbakar di Provinsi Riau 

mencapai 186.069 Ha atau sama dengan 7,13 persen dari wilayah terbakar 

nasional, yang terdiri dari 107.000 Ha lahan gambut dan 79.069 Ha tanah 

mineral. Wilayah terbakar tersebut dapat dirinci berdasarkan fungsinya 

yaitu areal pelepasan untuk perkebunan 43 unit seluas 21.410 Ha, areal 

pemanfaatan 49 unit seluas 67.557 Ha, bidang tanah 8 unit seluas 380 Ha, 

kawasan wilayah strategis seluas 86.861 Ha, dan areal penggunaan lain 

seluas 9.861 Ha.  

 

Tabel 4 – Rekapitulasi Areal Terbakar di Riau tahun 2015 

Jenis Areal Unit Luas (Ha) 

Pelepasan untuk Kebun 43 21.410 

Pemanfaatan 49 67.557 

Bidang Tanah 8 380 

Kawasan Wilayah Strategis - 86.861 

Areal Penggunaan Lain - 9.861 

Total 186.069 
Sumber: BNPB 2015, dalam Buku Dibalik Tragedi Asap – Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015, Hal. 18 

 

Kejadian Karhutla dan kabut asap pada rentang waktu Juni sampai 

Oktober 2015 telah mengakibatkan 24 orang meninggal dunia, lebih dari 

600 ribu orang menderita ISPA, sekitar 60 juta jiwa terpapar asap, dan 

sekitar 600 komunitas adat dan masyarakat lokal yang hidup di dalam dan 

sekitar hutan terpaksa harus mengungsi.  

 

Di sektor pendidikan, kabut asap telah melumpuhkan aktivitas belajar 

mengajar yang menyebabkan 4,7 juta siswa tidak bisa mengikuti 

pelajaran akibat ditutupnya 24.773 sekolah. Lumpuhnya sektor 

perhubungan ditandai dengan ditutupnya 35 bandar udara selama puncak 

peristiwa kebakaran, yang mengakibatkan distribusi barang dan 

kebutuhan pokok masyarakat terganggu.  

 

Berdasarkan data BNPB, kerugian akibat kebakaran di Indonesia yang 

terbesar terjadi pada tahun 1997, yaitu mencapai 2,45 miliar dollar AS. 

Tetapi nilai tersebut masih kalah jauh dengan akumulasi perhitungan 

kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang diperkirakan 

oleh World Bank mencapai 19,1 miliar Dollar AS atau Rp221 triliun yang 

setara dengan 1,9 Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. 
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Adapun total kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian Karhutla khusus di 

Provinsi Riau saja adalah sebesar Rp19,045 triliun. Pada tabel 1 diatas 

disebutkan bahwa terdapat delapan sektor yang mengalami kerugian yaitu 

pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perdagangan, manufaktur dan 

pertambangan, pariwisata, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan 

ditambah perhitungan jumlah biaya pemadaman kebakaran. 

 

Tabel 5 – Estimasi Kerugian Karhutla Provinsi Riau 2015 

Sektor 
 Nilai Kerugian  

(Rp Miliar)  

Pertanian 2.492  

Lingkungan Hidup 3.139  

Kehutanan 4.175  

Perdagangan 4.008  

Manufaktur & Pertambangan 2.511  

Pariwisata 1.599  

Transportasi 430  

Biaya Pemadam Kebakaran 338  

Kesehatan 298  

Pendidikan  55  

Total 19.045  
Sumber: World Bank 2015; Diolah FITRA Riau 

 

Angka kerugian yang dihitung World Bank (2015) tersebut, menurut Prof. 

Bambang Hero Saharjo, Akademisi dan Pakar Karhutla Institut Pertanian 

Bogor (IPB), masih lebih rendah dari potensi kerugian sebenarnya, 

khususnya di wilayah lahan gambut. Berdasarkan kasus PT. Kalista Alam 

yang terbukti membakar seribu hektar lahan gambut, perusahaan 

tersebut divonis membayar kerugian material dan pemulihan lingkungan 

senilai Rp366,09 miliar1. Dengan dasar perhitungan tersebut, maka 

estimasi kerugian atas terbakarnya 107.000 Ha lahan gambut Riau dapat 

mencapai nilai sebesar Rp39,17 triliun. 

 

 Permasalahan Kesatuan Hidrologi Gambut 

Provinsi Riau juga memiliki 59 kesatuan hidrologi gambut (KHG) sebesar 

5.004.727,47 Ha yang terdiri dari fungsi lindung 2.216.621,84 Ha dan fungsi 

budidaya 2.788.105,63 Ha. 

Luas lahan gambut yang berada pada kawasan hutan seluas 3,232,074.34 ha 

atau sebanyak 64,58%, sedangkan yang tidak masuk dalam kawasan hutan 

seluas 1,772,653.13 ha atau sebanyak 35.42%.  

Adapun 1.620.995,74 Ha lahan gambut yang masuk dalam kawasan hutan 

terdiri dari Hutan Lindung seluas 8.099,76 Ha, Hutan Produksi seluas 

                                                             
1 Vonis Mahkamah Agung yang menolak kasasi PT. Kalista Alam yang diputuskan 28 Agustus 2015. Dikutip dari 
Buku Dibalik Tragedi Asap – Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015, Hal.78-79 
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1.055.519,48 Ha, Hutan Produksi Konversi seluas 250.562,84 Ha, HPT seluas 

216.361,64 Ha, dan KSA/KPA seluas 90.452,03 Ha. 

Tabel 6 – Lahan gambut terbebani izin 

Jenis Izin Fungsi Lindung E.G (Ha) Fungsi Budidaya E.G (Ha) 

A. Perizinan 1.252.291,30  949.688,47  

- HA 75.932,07  107.566,40  

- HGU/Kebun 386.402,66  404.391,65  

- HTI 760.576,52  390.374,86  

- HTR 13.326,66  43.679,70  

- IUPHHBK 16.053,39  3.614,28  

- IUPHHK -    61,58  

      

B. Non Perizinan 964.330,53  1.838.417,16  

      

TOTAL (A+B) 2.216.621,83  2.788.105,63  
Sumber: KLHS RTRW Riau 2017-2037; Diolah FITRA Riau 

 

Permasalahan khusus yang terjadi pada lahan gambut di Riau salah satunya 

adalah pemanfaatan untuk kegiatan industri kehutanan dan perkebunan. 

Dari data yang diuraikan di atas dapat dijelaskan bahwa 2.201.979,78 Ha 

atau 44 persen KHG telah dibebani izin, dimana fungsi lindung ekosistem 

gambut yang terbebani izin adalah sebeesar 1.252.291,31 Ha. Adapun fungsi 

budidaya yang terbebani izin adalah sebesar 949.688,47 Ha. 

 

 Permasalahan Pertambangan 

Berdasarkan data yang dirilis oleh tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan 

Mineral dan Batubara (Korsupgah Minerba), bahwa terdapat 91 izin 

pertambangan di Provinsi Riau. Adapun 41 izin dari 91 izin usaha 

pertambangan tersebut dalam status tidak clean and clear (non CnC). 

Selain itu 367.729 Ha kegiatan pertambangan berada di dalam kawasan 

hutan, dimana sebagian besar perusahaan tidak menyediakan jaminan 

reklamasi dan pasca tambang. Di sisi lain kualitas kegiatan pertambangan 

rakyat masih rendah. 

 

 Permasalahan Perkebunan 

Perkebunan terbukti dengan berbagai alasan diberikan ruang yang cukup 

luas mencapai 28,86 persen dari total luas wilayah dalam pola ruang 

perkebunan atau seluas 2.603.005,76 Ha yang terdiri dari peruntukan pola 

ruang perkebunan besar seluas 1.632.502,06 Ha dan perkebunan rakyat 

970.503,70 Ha. 

Pola ruang perkebunan Provinsi Riau yang telah dibebani adalah 

1.488.041,55 Ha atau 57,17 persen dari pola ruang perkebunan yang 

tersedia, yaitu terdiri dari Perkebunan Besar 1.060.172,01 Ha atau 40,73 
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persen dan perkebunan rakyat 427.869,54 Ha atau 16,44 persen. Pola ruang 

perkebunan besar yang belum dimanfaatkan berupa hutan, pemukiman, 

pertambangan, semak belukar dan lainnya. Selanjutnya pada pola ruang 

perkebunan rakyat yang belum dimanfaatkan untuk perkebunan berupa 

hutan, pemukiman, pertanian, semak belukar dan lainnya. 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 

2017 disebutkan bahwa dari 1.632.503,06 Ha perkebunan besar terdapat 

572.330,05 Ha diantaranya berada diluar peruntukan. Sedangkan luas 

perkebunan rakyat sebesar 970.503,70 Ha yang berada di kawasan yang 

tidak diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan adalah 542.634,16 Ha.  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa posisi perkebunan tidak menempati 

ruang sesuai yang disediakan baik pada perkebunan Besar maupun pada 

perkebunan rakyat. Sedangkan sebagian besar perkebunan berada pada 

kawasan Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi 

Terbatas, dan kawasan hutan lainnya. 

 

 Permasalahan Konflik Pemanfaatan Ruang 

Permasalahan konflik pemanfaatan ruang tercatat di sebagian besar wilayah 

Provinsi Riau terutama berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, 

perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara 

liar. Pemanfaatan ruang darat dan laut berfungsi lindung oleh kegiatan 

budidaya memberikan dampak berupa kerusakan dan penurunan kualitas 

lingkungan. Pada masa mendatang pemanfaatan ruang perlu diselaraskan 

dengan ketetapan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Provinsi Riau, terutama dalam upaya mempertahankan, menjaga dan 

melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, baik suaka alam, perlindungan 

daerah bawahan, perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, 

kawasan bergambut dan berhutan mangrove, dan kawasan terumbu karang 

dan padang lamun. 

Ombudsman perwakilan riau mencatat banyak menerima pengaduan dalam 

sektor agraria ini yang dicatat sejak tahun 2013 lalu. Setiap tahun 

jumlahnya mencapai puluhan pengaduan dan kebanyakan adalah 

permasalahan tumpang tindih status kepemilikan antara masyarakat dan 

korporasi.Data dari Ombudsman, sepanjang tahun 2013 ada 162 aduan 

sementra 26 aduan di antaranya berkaitan dengan konflik agraria atau SDA. 

Tahun 2014 sebanyak 246 aduan dan pengaduan agraria ada 84 kasus. Tahun 

2015 ada 201 aduan yang masuk dan 38 aduan agraria, dan terakhir tahun 

2016 sebanyak 203 pengaduan dan 30 kasus di antaranya konflik agraria. 
(http://www.riauonline.co.id/riau/kotapekanbaru/read/2017/01/10/konflik-agraria-tinggi-

pemrpov-riau-diminta-bentuk-lembaga-mediasi). 

Sementara Scale Up mencatat pada  tahun 2016, sedikitnya terjadi 73 

konflik SDA terjadi di Provinsi Riau pada sektor kehutanan, perkebunan, dan 

tapal batas dengan luas 166.927,85 hektar. Catatan konflik SDA penutup 
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tahun 2016 perlu diberi cetak merah dari deretan data konflik sebelumnya. 

Ada peningkatan konflik yang signifikan 28% dari tahun 2015. Jika dirunut 

pada data konflik empat tahun ke belakang, jumlah konflik tahun 2016 ini 

menjadi tertinggi. (http://scaleup.or.id/press-release-catatan-konflik-sda-riau-

sepanjang-2016/) 

Sementara berdasarkan data pengaduan konflik tenurial yang ada pada Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Provinsi Riau tahun 2017  

setidaknya terdapat 188 laporan konflik tenurial di 8 Kabupaten/kota, 

Kabupaten Indragiri Hilir (42 laporan), Kabupaten Rokan Hilir (5 laporan), 

Kota Dumai (7 laporan), Kabupaten Pelalawan (26 laporan), Kabupaten Siak 

(60 laporan), Kabupaten Bengkalis (34 laporan), Kabupaten Kampar (13 

laporan) dan Kota Pekanbaru (1 laporan) yang dilaporkan oleh perusahaan, 

masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan yang terdiri dari jenis lahan sawit, kelapa, 

ladang, karet dan tanaman akasia. Kesemua pelapor kebanyakan dari 

perusahaan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI). 

 

Berdasarkan uraian telaah atas permasalahan tersebut, maka isu-isu strategis 

pada sektor hutan dan lahan yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah 

daerah provinsi Riau dalam rancangan RPJMD 2019-2024 adalah meliputi: alih 

fungsi hutan dan lahan, kebakaran hutan dan lahan, lahan kritis, perhutanan 

sosial, serta konflik pemanfaatan ruang. 

 
 

B. Telaah Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan Daerah  

Merujuk kepada visi dan misi Gubernur Riau terpilih berdasarkan penetapan 

hasil Pemilukada tahun 2018, maka visi pembangunan daerah Provinsi Riau 

tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, 

Bermartabat dan Unggul di Indonesia”. Visi tersebut disingkat menjadi “Riau 

Bersatu”. 

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi yaitu: 

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya 
saing global melalui pembangunan pembangunan Manusia  

2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, 
berwawasan lingkungan dan bekelanjutan 

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya 
saing  

4. Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan 
pariwisata yang berdaya saing 

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang 
prima berbasis teknologi informasi  

 

Dari kelima misi tersebut yang memiliki relevansi terhadap upaya perbaikan 

tata kelola pada sektor hutan dan lahan di Provinsi Riau adalah Misi Ke-2. Dari 

http://scaleup.or.id/press-release-catatan-konflik-sda-riau-sepanjang-2016/
http://scaleup.or.id/press-release-catatan-konflik-sda-riau-sepanjang-2016/
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2 (dua) tujuan yang dirumuskan pada misi tersebut, yang relevan adalah tujuan 

kedua yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan 

perubahan iklim. 

Tabel 7 – Tujuan, sasaran dan indikator sasaran 

Tujuan Sasaran Indikator 

Meningkatkan 

kualitas lingkungan 

hidup, mitigasi 

bencana dan 

perubahan iklim  

1. Terwujudnya Provinsi Riau Hijau - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

- Angka Deforestasi (ha) 

- Emisi GRK  

- Luas Gambut direstorasi  

2. Berkurangnya kejadian 

kebakaran hutan dan lahan  

- Jumlah titik api   

- Luas hutan dan lahan terbakar  

3. Meningkatnya akses masyarakat 

terhadap pengelolaan hutan dan 

lahan  

- Luas areal perhutanan Sosial  

- Luas areal 

-  TORA  

4. Meningkatnya jumlah 

rehabilitasi hutan dan lahan 

kritis  

- Luas tutupan hutan  

- Luas lahan kritis  

5. Meningkatnya penegakan hukum 

lingkungan  

- Jumlah izin yang di review  

- Jumlah Izin yang dicabut  

6. Menurunnya jumlah konfilik 

berbasis sumberdaya alam 

- Jumlah Konflik SDA  

7. Menurunnya kegiatan alih fungsi 

lahan dan hutan  

- Jumlah alih fungsi lahan (ha) 

8. Menurunnya kejadian bencana 

banjir dan abrasi pantai 

- Jumlah kejadian banjir  

- luas abrasi pantai  

9. Meningkatnya produksi pangan 

melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi  

- Luas tanaman pangan  

- Produksi tanaman pangan 

 

Untuk memperjelas pelaksanaan tujuan tersebut, maka dirumuskan sasaran dan 

indikator yang dapat diukur secara berkala. Dari Sembilan sasaran yang menjadi 

alat ukur pencapaian tujuan, yang memiliki korelasi langsung terhadap upaya 

perbaikan hutan dan lahan adalah meliputi: terwujudnya Provinsi Riau Hijau, 

penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya akses 

masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan lahan, meningkatnya jumlah 

rehabilitasi hutan dan lahan kritis, meningkatnya penegakan hukum lingkungan, 

menurunnya jumlah konfilik berbasis sumberdaya alam, dan menurunnya 

kegiatan alih fungsi lahan dan hutan. 

 

Tabel 8 – Strategi berdasarkan sasaran 

No Sasaran Strategi 
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2.1 Terwujudnya Provinsi Riau 

Hijau 

 Pengembangan skema Instentif fiskal kepada pemerintah 

kabupaten melalui bantuan keuangan berbasis ekologis 

untuk pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. 

 Pengembangan Satu data terpadu sebagai basis data dan 

informasi pemerintah daerah.  

 Peningaktan kualitas air, kualitas udara, dan kualitas 

tutupan lahan 

 Pengurangan kerusakan lingkungan, memperluas konservasi 

dan restorasi gambut 

 Peningkatan jumlah ruang terbuka hijau diwilayah 

perkotaan  

2.2 Berkurangnya kejadian 

kebakaran hutan dan lahan  

 Peningkatan upaya pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan melalui pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi 

paska kebakaran hutan dan lahan 

 Peningkatan peran serta masyarakat dan Desa dalam 

pencegahan kebakaran hutan dan lahan  

 Peningkatan upaya pelestarian dan perlindungan kesatuan 

hidrologis gambut 

 Pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang 

berada di kawasan KHG  

2.3 Meningkatnya akses 

masyarakat terhadap 

pengelolaan hutan dan lahan  

 Peningkatan peran masyarakat dalam mengelola hutan dan 

lahan melalui faslitasi penyiapan permohonan izin, 

pembinaan, akses permodalan dan pengembangan usaha. 

 Identifikasi dan Pengalokasian kawasan untuk kawasan 

perhutanan sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria  

 Optimalisasi peran Pokja PPS dan Gugus Tugas RA dalam 

rangka mempercepatan realisasi 

2.4 Meningkatnya jumlah 

rehabilitasi hutan dan lahan 

kritis  

 Pendataan Lahan kritis di Provinsi  

 Optimalisasi penggunaan DBH DR untuk percepatan 

rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan pendukungnya 

2.5 Meningkatnya penegakan 

hukum lingkungan  

 Terlaksananya review perijinan, pemantauan dan 

pengawasan secara kolaboratif 

 Peningkatan SDM penegakan hukum lingkungan   

2.6 Menurunnya jumlah konfilik 

berbasis sumberdaya alam 

 Pengembangan kelembagaan penyelesaian konflik berbasis 

multi pihak di tingkat provinsi 

 Pengembangan media penyadartahuan masyarakat terkait 

penyelesaian konflik berbasis SDA 

2.7 Menurunnya kegiatan alih 

fungsi lahan dan hutan  

 Pemetaan dan penetapan kawasan lindung sesuai 

peruntukannya 

 Identifikasi dan pencabutan izin -izin yang tidak 

menjalankan kewajiban sesuai ketentuan perundang-

undangan   

 Moratorium perizinan perkebunan, kehutanan dan 

pertambangan 

 Pengembangan Portal Satu Data Riau termasuk Satu Peta 

2.8 Menurunnya kejadian 

bencana banjir dan abrasi 

pantai 

 Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam memetakan 

dan mendeteksi wilayah rawan bencana 

 Pemulihan kondisi hutan dan pesisir 

 Meningkatnya produksi 

pangan melalui intensifikasi 

dan ekstensifikasi  

 Pengembangan praktek pertanian terbaik berdasarkan 

sumberdaya lokal 

 Perluasan peran serta para pemangku kepentingan dalam 

membangun kelembagaan petani, permodalan dan 

pemasaran 
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 Peningkatan hilirisasi produk pertanian 

 Penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan 

 

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dalam Tabel 7 di atas 

selaras dengan T.C-11 yang dapat dielaborasi lebih luas menjadi bahan pada 

Bab 5 RPJMD. Adapun rumusan strategi berdasarkan sasaran dalam Tabel 8 

merupakan bagian dari T-C.12 untuk memperkuat penjabaran pada Bab 6. 

Mengacu kepada sasaran dan strategi tersebut, maka arah kebijakan terkait 

sektor hutan dan lahan yang harus ditetapkan antara lain: 

1. Menetapkan orientasi Pembangunan Riau Hijau yang disertai dengan 

pengembangan skema insentif fiskal berbasis ekologis; 

2. Mengefektifkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan 

memprioritaskan aspek pencegahan yang berkolaborasi dengan pemerintah 

kabupaten, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil dan kelompok 

perhutanan sosial; 

3. Melakukan percepatan realisasi perhutanan sosial melalui fasilitasi 

permohonan perizinan dan pengembangan kelompok yang telah 

mendapatkan izin agar berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat 

dan pelestarian hutan berkelanjutan; 

4. Mengoptimalkan rehabilitasi hutan dan lahan melalui partisipasi aktif 

masyarakat dengan mengefektifkan penggunaan DBH-DR secara tepat 

sasaran; 

5. Memperkuat pengawasan terhadap kegiatan industri berbasis hutan dan 

lahan melalui review izin, evaluasi berkala, publikasi daftar black-list dan 

pemberian sanksi administrative; 

6. Menindaklanjuti Inpres No. 8 tahun 2018 dalam rangka penundaan izin baru 

pada sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan serta melakukan 

penataan izin-izin tersebut yang masih berlaku; 

7. Melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dengan 

memperhatikan karakteristik ekosistem dan sumberdaya lokal; 

8. Melaksanakan perbaikan tata kelola hutan dan lahan yang responsif gender 

dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan kelompok perempuan dan 

anak, kelompok masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas. 

 

 

C. Rumusan Program dan Kegiatan 

Mempertimbangkan hasil penelaahan isu strategis, penetapan tujuan yang 
relevan, serta perumusan strategi pembangunan, maka berikut ini adalah 
usulan program dan kegiatan utama yang juga disertai dengan target kinerja 
untuk dilaksanakan pemerintah daerah provinsi Riau. 
 
Tabel 9 – Usulan program dan kegiatan utama 

Program Prioritas Indikator Kinerja Kegiatan Utama Baseline Indikator 
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2018 

A. Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Pencabutan izin 

kepada pemegang 

ijin yang terbukti 

melanggar 

• Audit Lingkungan 

Hidup secara 

Partisipatif 

- 63 IUPHHA/ HTI 

seluas 2,051 juta Ha 

- 420 IUP Perkebunan 

seluas 2,7 juta Ha 

- 91 Izin Pertambangan 

Adanya daftar 

blacklist dan sanksi 

administrasi yang 

tidak memenuhi 

syarat 

• Review Perijinan 

Sektor Hutan, 

Tambang dan Kebun 

(join monitoring) 

- 63 IUPHHA/ HTI 

seluas 2,051 juta Ha 

- 420 IUP Perkebunan 

seluas 2,7 juta Ha 

- 91 Izin Pertambangan 

Lahan gambut fungsi 

lindung yang 

direstorasi 

• Pengelolaan, 

perlindungan dan 

pemulihan KHG 

- 2,21 juta Ha 

eksosistem gambut 

fungsi lindung 

Luas lahan mangrove 

yang dilindungi 

• Perlindungan dan 

pemulihan kawasan 

mangrove 

- 175.295,26 Ha 

tutupan mangrove 

Adanya sistem 

informasi kehutanan 

terpadu 

• Pengembangan 

Sistem satu data dan 

satu peta Riau 

- Belum ada 

B. Perencanaan dan 

Pengembangan 

Perhutanan Sosial 

Luas realisasi HD, 

HKm, HTR dan HA 

• Fasilitasi penyiapan 

usulan  

• Coaching clinic oleh 

Pokja PPS 

• Fasilitasi verifikasi 

teknis usulan PS 

- 1,32 juta Ha sisa 

PIAPS 

- Realisasi PS seluas 

83.928,54 Ha 

Jumlah kelompok 

usaha PS yang 

dikembangkan 

• Pendampingan 

kelompok usaha PS 

• Pembinaan 

pengembangan 

usaha PS 

- 50 izin PS atau 

Kelompok Usaha PS 

- Luas PS yang telah 

mendapatkan izin 

83.928,54 Ha 

Realisasi TORA 

50.000 Ha setiap 

tahun 

• Inventarisasi dan 

penetapan areal 

TORA 

• Fasilitasi penyiapan 

dokumen usulan 

melalui GTRA 

• Fasiltiasi verifikasi 

teknis 

- 1,2 juta areal TORA 

sesuai Perpres No. 

5/2015 

Jumlah Kelompok PS 

inovatif 

• Pemberian rewards 

terhadap KUPS dan 

MPA  

- 50 kelompok PS telah 

mendapat izin kelola 

C. Pengendalian 

Kebakaran Hutan dan 

Lahan 

50 persen jumlah 

titik api berkurang 

• Pencegahan 

KARHUTLA 

- 694 hotspots 

50 persen jumlah 

lahan terbakar 

berkurang 

• Penanggulangan 

kejadian Karhutla 

- 694 hotspots 

- 2.841 Ha lahan 

terbakar 

Lahan dan hutan 

bekas terbakar 

• Pemulihan lahan dan 

hutan bekas 

- 17.035 Ha bekas 

terbakar 2011-2018 
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dipulihkan terbakar 

D. Pengakuan dan 

Perlindungan 

Masyarakat Adat 

Terbitnya Perda 

PPMHA 

• Pengakuan 

Masyarakat Hukum 

Adat 

- Belum ada 

Penetapan wilayah 

adat dalam Perda 

PPMHA 

• Inventarisasi Wilayah 

Adat 

- Belum ada 

Jumlah (Ha) izin 

Hutan Adat yang 

diterbitkan 

• Fasilitasi 

Pengelolaan Hutan 

Adat 

- Belum ada 

E. Penyelesaian Konflik 

SDA 

Terbentuknya 

lembaga 

penyelesaian konflik 

multi pihak tingkat 

provinsi 

• Pembentukan 

lembaga 

penyelesaian konflik 

SDA 

- Belum ada 

Masyarakat memiliki 

saluran pengaduan 

konflik 

• Pengembangan Crisis 

Center penyelesaian 

konflik SDA 

- Belum ada 

Tersampaikannya 

informasi terkait 

kelembagaan, 

wahana pengaduan, 

dan penyelesaian 

konflik 

• Media informasi 

penyelesaian konflik  

- Belum ada 

Pengembangan usaha 

ekonomi masyarakat 

Jumlah kelompok 

petani pangan yang 

diberdayakan 

• Peningkatan 

produksi & 

produktivitas pangan 

lokal 

-  

Jumlah kelompok 

petani kebun yang 

diberdayakan 

• Revitalisasi 

pengelolaan 

perkebunan rakyat 

- 1,46 juta Ha 

perkebunan rakyat 

- 550.000 petani kebun 

 

 

 

 


