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Ekploitasi sumber daya alam yang tidak tertata

dengan baik dan hanya berorientasi ekonomi

menjadi sumber masalah utama terhadap

kondisi lingkungan hidup di Riau. Ia

dipandangan berkontribusi terhadap semakin

bekurangnya tutupan hutan (deforestasi),

ancaman kerusakan ekosistem gambut yang

merupakan sebagian besar tipologi daratan di

di Riau (54,4% dari total jumlah daratan di

Riau), kebakaran hutan dan lahan, serta

ancaman kerusakan ekosistem pesisir. Hal itu

pula yang berdampak terhadap hadirnya

bencana ekologis seperti asap dan banjir, juga

berdampak terhadap sosial akibat dari

ketimpangan pengelolaan sumberdaya alam.

Dari 8.908,3 juta ha luas daratan Provinsi Riau,

3,9 juta ha merupakan konsesi perkebunan

kelapa sawit dan 2,3 juta ha merupakan izin

perusahaan dibidang kehutanan dan belum

termasuk izin pertambangan.

Menghadapi permasalahan lingkungan hidup

dan sumberdaya alam di Provinsi Riau yang

dipandang kian mengkhawatirkan itu, tidak

lagi mampu direspon dengan upaya yang biasa

(business as usual). Sebaliknya diperlukan

strategi mitigas yang lebih efektive serta

upaya-upaya yang konkrit untuk

mengatasinya. Komitmen Riau Hijau,

merupakan satu pendekatan yang dipandang

sebagai strategi baru pemerintah Riau dalam

merespon persoalan lingkungan hidup yang

belum pernah ada sebelumnya. Komitmen ini

menjadi warna baru dalam kebijakan

pembangunan yang secara implisit telah di 

address dalam dokumen RPJMD 2019-2024

yaitu mewujudkan pembangunan daerah

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Meskipun secara explisit secara operasional

kebijakan ini baru ditetapkan dan tertuang

dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun

2021 tentang Riau Hijau.

{1}

{2}

Tantangan dalam pelaksanaan mengatasi

permasalahan lingkungan hidup termasuk di

Riau adalah pembiayaan. Alokasi anggaran

yang disiapkan untuk membiayai program-

program yang beorientasi pada pelestarian dan

perlindungan lingkungan selalu minim dan

jauh dari memadai. Fitra Riau, (2018) mencatat

belanja daerah yang dialokasikan untuk

membiaya program dan kegiatan yang relevan

dengan perlindungan lingkungan hidup

termasuk kebencanaan dan ketahanan pangan

di Provinsi Riau rerata kurang dari 2% setiap

tahun. Pendekatan yang digunakan masih

konvensional yaitu pendekatan program dan

kegiatan OPD. Sehingga sebesar apapun

komitmen terhadap pemulihan dan

perlindungan lingkungan jika tidak didukung

dengan pembiayaan yang memadai maka sulit

untuk tercapai.

Komitmen Riau Hijau, sebagai wajah baru

dalam perencanaan pembangunan semestinya

diikuti dengan perubahan wajah

penganggaran lingkungan di daerah yang

selama ini dipandang belum efektif dan sangat

minim. Factsheet ini akan memberikan

gambaran bagaimana kebijakan anggaran 
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Kebijakan pembangunan yang hanya

berorientasi pada pertumbuhan ekonomi

semata diprediksi akan menghadapi tantangan

kegagalan mempertahankan kemajuan dan

keberlanjutan pembangunan kedepan.

Sehingga diperlukan reorientasi pembangunan

yang tidak hanya bertujuan pada

pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik

Bruto - PDB), tetapi juga memperhatikan aspek

daya dukung lingkungan (ekologi) dan

keadilan sosial.

Pemerintah menyadari, kegiatan eksploitatif

terhadap sumberdaya alam yang sudah

berlangsung lama di Provinsi Riau

menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan

yang cukup serius karena hanya menitik

beratkan pada pertumbuhan ekonomi semata.

Untuk itu diperlukan Rencana Aksi yang

terprogram dan terarah dalam rangka

mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif,

dimana pembangunan ekonomi disertai

dengan penataan lingkungan dan sosial

masyarakat harus dilakukan secara simultan.

2.GAMBARAN KEBIJAKAN RIAU

HIJAU

lingkungan paska komitmen Riau Hijau di

dengungkan oleh pemerintah Provinsi Riau.

Meskipun secara kebijakan (regulasi) baru

diterbitkan tahun 2021, namun komitmen Riau

Hijau telah digelorakan sejak awal priode 2019-

2024. Sehingga dasar telaah terhadap

kebijakan anggaran yang digunakan dalam

factsheet ini adalah data trend 2018-2021. 

Kecenderungan kegagalan mempertahankan

pertumbuhan ekonomi, tercermin dalam

potret perekonomian di Riau. Setelah tahun

2011, Provinsi Riau mengalami penurunan

pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tahun

2011 laju pertumbuhan ekonomi Riau

mencapai 5,57 persen, dan terus mengalami

penurunan di tahun-tahun berikutnya, bahkan

tahun 2015 ekonomi di Riau hanya mampu

tumbuh 0,22 persen, dengan rerata laju

pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2012-2018

adalah 2,33 persen. Kondisi tersebut jauh

dibawah rata-rata nasional dan bahkan meru-

pakan Provinsi terendah pertumbuhan

ekonominya di regional Sumatera.
{3}

{4}

Sebelum komitmen Riau Hijau diregulasikan

dalam bentuk Peraturan Gubernur, secara

implisit Riau Hijau oleh pemerintah telah di

address dalam dokumen RPJMD 2019-2024,

meskipun masih dalam bentuk nama lain yang

disematkan dalam misi pembangunan yang

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Riau Hijau yang dimaksud dalam misi RPJMD

tersebut untuk menyasar pada perbaikan

lingkungan hidup, dengan indikator

keberhasilannya adalah peningkatan indeks

kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan

penurunan emisi gas rumah kaca.
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Untuk mencapai target kinerja tersebut,

pemerintah menetapkan lima program utama.

Empat program untuk peningkatan IKLH yaitu,

(1) Program pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup, (2) Program

pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan,

(3)  Program pengelolaan dan Perlindungan

Riau Hijau

Aksi 1: Meningkatkan

Pengendalian Kerusakan dan

Pencemaran Lingkungan Hidup

 

Gambar: Rencana Aksi Riau Hijau 

Pergub 9 tahun 2021

Aksi 2: Meningkatkan Kualitas

Pengelolaan Sumber Daya Alam

 

Aksi 2: Meningkatkan

Bauran Energi Dari

Sumber Daya Alam

Terbarukan.

Pencegahan kebakaran

hutan dan lahan; 

Pengawasan dan

pengendalian pengelolaan

limbah; 

Pembangunan Kawasan

Pengumpul Limbah B3

Terpadu; 

Peningkatan pelayanan

Tempat Pemrosesan Akhir

(TPA) regional dengan

sistem Sanitary Landfill; 

Peningkatan vegetasi

tutupan lahan; 

Penanganan abrasi.

Integrasi Riau Hijau ke dalam peninjauan

kembali RTRW Provinsi Riau; 

Perubahan orientasi pemanfaatan

kawasan hutan ke arah restorasi

ekosistem; 

Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas

Kayu (SVLK) bagi Pemegang Izin dan

Pemilik Hutan Hak; 

Penerapan sertifikasi ISPO pada

perkebunan besar dan perkebunan rakyat; 

Fasilitasi pemanfaatan dan penggunaan

kawasan hutan untuk masyarakat (PS,

TORA dan kerjasama kemitraan); 

Pemetaan Hutan Adat; 

Gerakan peningkatan pemanfaatan

jerami; 

Pengolahaan limbah ternak untuk pupuk

dan biogas; 

Peningkatan produksi beras

premium/organik; 

Peningkatan kesadaran ekologis pada usia

sekolah

ekosistem pesisir dan laut, (4) Program

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sedangkan untuk menunjang tercapainya

target emisi ditetapkan satu program yaitu

Program perlindungan dan rehabilitasi hutan

dan lahan.

Mendorong

Pengembangan

energi baru

terbarukan (EBT)

Pemanfaatan

tenaga surya

sebagai sumber

energi di

perkantoran

lingkup

Pemerintah

Provinsi Riau 

Mendorong

industri

memanfaatkan

limbah sebagai

sumber energi
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Selain memperluas cakupan rencana aksi dan

program kerja dalam kebijakan Riau Hijau ini,

juga diikuti dengan keterlibatan instansi OPD

yang memiliki relevansi terhadap capaian

rencana aksi yang telah ditetapkan. Selain

Dinas LHK dan BPBD juga terlibat seperti Dinas

PUPR, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas

Pertambangan dan Energi, Dinas Pendidikan,

Dinas Penanam Modal dan Perizinan serta

Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 

Sebagai gambaran umum, kondisi keuangan

daerah Provinsi Riau tedampak dengan

pandemic Covid-19. Sehingga pemerintah

daerah Riau harus melakukan penyesuaian-

penyesuaian baik terhadap target pendapatan

maupun target belanja daerah yang telah

ditetapkan dalam pagu indikatif dalam RPJMD

2019-2024. Tahun 2019, merupakan tahun awal

periode ini pendapatan daerah Riau telah

mengalami penurunan (-1%), dari Rp. 9,2

Triliun (2018) menjadi Rp. 9,1 Triliun (2019). 

Merujuk pada rencana aksi Riau Hijau, secara

konsep Riau Hijau adalah optimalisasi

pengelolaan sumber daya alam untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau

menuju pembangunan berkelanjutan. Riau

Hijau mengarah pada tiga sasaran utama yaitu

(1) Meningkatkan Pengendalian Kerusakan dan

Pencemaran Lingkungan Hidup. (2)

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber

Daya Alam. (3) Meningkatkan Bauran Energi

Dari Sumber Daya Alam Terbarukan. 

Kebijakan ini belum teridentifikasi dukungan

pendanaan baik dari Pemerintah Provinsi Riau

maupun dari pihak lainnya. Sebagai gambaran 

3. KAPASITAS KEUANGAN

DAERAH PROVINSI RIAU 

Meskipun pada awalnya tahun 2020

pendapatan daerah diperkirakan meningkat, 

Grafik 1: Trend Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2018-2021

skema pendanaan di Pemerintah Provinsi Riau

juga masih menggunakan pendekatan

program OPD yang telah ada dan ditetapkan

dalam dokumen RPJMD. Belum ada strategi

pendanaan baru yang diilustrasikan dalam

kebijakan Riau Hijau ini sebagai dukungan

dalam akselerasi implementasi Riau Hijau. 
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Mengikuti trend penurunan pendapatan,

belanja daerah dalam tiga tahun terkahir ini

juga dalam kondisi yang tidak setabil. Tahun

2019, belanja daerah mengalami penurunan

hingga -11% dari total belanja daerah tahun

2019. Begitu juga tahun 2020 yang diprediksi

meningkat 12%, namun tahun 2021 target

belanja daerah diprediksi menurun hingga

(-11%).

namun pandemic Covid-19 mengharuskan

pemerintah melakukan penyesuaian

pendapatan daerahnya. Bahkan tahun 2021

target pendapatan daerah menurun (-12%) dari

target yang ditetapkan tahun 2020. Penurunan

pendapatan daerah dipengaruhi oleh dampak

Covid-19 yang mengharuskan melakukan

penurunan target pendapatan daerah baik

berasal dari transfer pusat maupun target

pendapatan asli daerah. 

Grafik 2 : Trend Belanja Daerah Provinsi Riau 2018-2021

Penurunan pendapatan dan belanja daerah di

Riau secara otomatis akan berdampak

tarhadap belanja sectoral lainnya. Namun

demikian secara umum, dalam kurun waktu

2018-2021 ruang atau kemampuan fiscal

daerah Provinsi Riau masih relative tinggi.

Rata-rata setiap tahun ruang fiskal daerah di

Riau mencapai 53%, yang artinya pemerintah

Riau masih bebas/fleksible menggunakan

anggaran yang ada untuk membiayai

kebutuhan pembangunan daerah, setelah

dikurangi dengan biaya yang wajib

dikeluarkan. Seperti belanja pegawai, subsidi

dan belanja transfer bagi hasil pajak daerah

kepada Kabupaten/Kota.  

Dalam situasi penanganan pandemic,

pemerintah daerah juga di tuntut untuk

melakukan penyesuaian belanja untuk

penyediaan anggaran penanganan Covid-19. 
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Sebagaimana diuraikan sebelumnya, factsheet

ini akan mendeskripsikan bagaimana

komitmen kebijakan anggaran untuk

perlindungan dan pemulihan lingkungan

hidup paska komitmen Riau Hijau di

gelorakan. Sebagai pembanding juga akan

disajikan bagaimana kebijakan anggaran

lingkungan hidup sebelum Riau Hijau

dikomitmenkan oleh Gubernur dan Wakil

Gubenur Riau yaitu dengan menggunakan data

tahun 2018. 

4. KOMITMEN ANGGARAN

LINGKUNGAN HIDUP

Belanja untuk kebutuhan lingkungan hidup,

diidentifikasi pada enam OPD yang dipandang

relevan dengan program-program yang

ditetapkan dalam RPJMD 2019-2024. Enam

OPD tersebut yaitu (1) Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, (2) Dinas Pertambangan dan

Energi (3) Dinas Perkebunan (4) Dinas Kelautan

dan Perikanan (5) Dinas Ketahanan Pangan

dan (6) Badan penanggulangan bencana daerah

(BPBD). 

Kebijakan LH Optimis, Komitmen

Anggaran Menipis. Komitmen kebijakan

lingkungan hidup meningkat ditandai

dengan komitmen Riau Hijau, selain itu

juga pemerintah Riau juga berkomitmen

untuk menjalankan inisiatif pembangunan

rendah karbon (Low Carbon Development

Initiative). Akan tetapi, komitmen besar

tersebut jika dilihat dari alokasi anggaran

sejauh ini belum merubah wajah anggaran

urusan fungsi lingkungan hidup justru

mengalami penurunan yang sangat

signifikan

Tahun 2018, alokasi anggaran yang di

poskan pada OPD yang relevan terhadap

perbaikan lingkungan hidup dialokasikan

sebesar Rp. 534 Milyar, atau setara dengan

dengan 5,2% tehadap total belanja daerah.

Sedangkan tahun 2019 alokasi anggaran

ditetapkan sebesar Rp. 403 Milyar, 

Grafik 3: Trend ALokasi ANggaran LH Enam OPD Provinsi Riau 2018-2021

Berdasarkan hasil analisis terhadap anggaran

lingkungan hidup maka di temukan fakta

sebagai berikut: 
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73% Alokasi Anggaran untuk Belanja

Pegawai dan Operasional OPD. Dalam tiga

tahun terakhir 2019-2021, alokasi anggaran

yang diposkan kepada 6 OPD yang

memiliki relevansi terhadap pencapaian

Riau Hijau sebesar Rp. 1,2 Triliun. Rata-rata

73% dari alokasi anggaran tersebut

digunakan untuk membiayai belanja

pegawai (64%) dan untuk operasional

penunjang OPD (9%). Alokasi tersebut

berdampak semakin kecilnya alokasi

anggaran untuk membiayai program-

program lingkungan hidup yang menjadi

tugas dan fungsi pada enam OPD tersebut,

yaitu hanya Rp. 335,8 Milyar atau setara

27% dari total Rp. 1,2 triliun yang

disiapkan.

lebih kecil (-25%) dari total alokasi belanja

lingkungan hidup tahun 2018. Sedangkan

tahun 2020 dan 2021 alokasi anggaran

tidak meningkat atau sama dengan tahun

2019. 

Penurunan anggaran juga tidak serta

disebabkan karena terjadinya penurunan

pendapatan atau belanja daerah secara

umum. Memang, terjadi penurunan

pendapatan atau belanja yang ditargetkan

tahun 2019, namun penurunan hanya

(-11%), sementara pemerintah memangkas

alokasi anggaran yang relevan dengan LH

SDA mencapai (-25%). Bahkan, jika dilihat

pada tahun 2020, dimana terjadi

peningkatan pendapatan dan belanja

daerah yang setara dengan tahun 2018

pada APBD murninya, namun alokasi

anggaran untuk lingkungan hidup tidak

berubah signifikan dari tahun 2019. Begitu

juga belanja LH yang direncanakan pada

tahun 2021, justru lebih rendah (-2%)

dibandingkan tahun 2020. 

Kondisi ini menunjukkan pula, meskipun

ada komitmen kebijakan Riau Hijau,

namun tidak berdampak terhadap

peningkatan alokasi anggaran yang

diposkan pada enam OPD yang memiliki

relevansi terhadap fungsi dan urusan

lingkungan hidup. Ketika kebijakan Riau

Hijau digelorakan, justru alokasi anggaran

menurun secara signifikan. Secara lebih

rinci, alokasi anggaran yang harapkan

menjadi prioritas seperti kebakaran hutan

dan lahan, perhutanan sosial dan Masya-

rakat adat, justru alokasinya menjadi

sangat kecil pada tahun 2020-2021. 

Dibandingkan dengan tahun 2018, alokasi

belanja untuk pegawai dan operasional

dalam tiga tahun terakhir meningkat.

Sebelumnya,  beban belanja pegawai 49%
dan operasional adalah 7% dari total

alokasi anggaran untuk enam OPD itu.

Kondisi ini memberikan arti bahwa

kebijakan anggaran daerah Riau termasuk

dalam kaitannya dengan belanja

lingkungan hidup belum berubah. Dimana

belanja daerah masih lebih besar dialokasi

untuk biaya tukang dibandingkan dengan

biaya yang riil untuk mencapai target

pembangunan daerah yang ditetapkan

dalam visi dan misi.
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Grafik 4: Proposi ALokasi Anggaran Terkait Lingkungan Hidup Provinsi Riau 

Kebijakan anggaran LH diwarnai program

kegiatan yang tidak mendukung

pencapaian misi. Secara lebih mendalam,

mencermati kebijakan program, kegiatan

dan anggaran yang dialokasikan oleh

enam OPD tekait LH, menunjukkan fakta

bahwa sebagian dari program dan kegiatan

tidak relevan dengan pelindungan

lingkungan hidup. Hal ini dipengaruhi oleh

faktor tidak semua fungsi dan urusan yang

dilakukan oleh enam OPD tersebut tidak

terkait dengan LH. Sehingga jika dihitung

lebih detail maka alokasi anggaran yang

relevan dengan program LH-SDA yang

mendukung Riau semakin kecil. 

Program dan kegiatan yang relevan

merupakan program dan kegiatan serta

anggaran yang dinilai memiliki dampak

langsung atau tidak langsung terhadap

pencapaian misi Riau Hijau. 

Sedangkan program tidak/non relevan itu

diartikan sebagai program yang

orientasinya tidak mengarah kepada

pencapaian misi Riau Hijau. Seperti

program untuk penyediaan jaringan listrik

di dinas ESDM, dan program lainnya

didalam setiap OPD. 

Jika dihitung Kembali, maka alokasi Rp. 1,2

Triliun dalam tiga tahun (2019-2024) yang

ditetapkan, hanya  Rp. 230 Milyar atau rata

-rata 0,8% dari total belanja daerah Riau

yang relevan dengan pencapaian visi dan

misi Riau hijau. (lihat grafik 4). Oleh karena

itu penurunan anggaran ini berdampak

terhadap penurunan biaya program yang

disiapkan untuk hal-hal prioritas

lingkungan hidup. Seperti tahun 2021,

alokasi anggaran karhutla yang ditetapkan

dalam APBD hanya sebesar Rp. 240 juta, 
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Belum Ada Skema Baru Kebijakan

Pendanaan Lingkungan Diterapkan.

Kebijakan Riau hijau sebagai komitmen

pemulihan dan perlindungan lingkungan,

sejauh ini ada penerapan skema baru 

Grafik 5: Belanja Riil Lingkungan Hidup Vs Total Belanja Daerah Riau 2018-2024

digunakan untuk koordinasi dan

sosialisasi pencegahan kebakaran hutan

dan lahan. Alokasi anggaran Perhutanan

sosial yang semakin kecil hanya

dialokasikan Rp. 166 juta. 

Anggaran yang dialokasikan untuk

program dan kegiatan yang dinilai

memiliki dampak langsung atau tidak

langsung terhadap pencapaian Riau Hijau

justru mengalami penurunan setiap tahun.

Baik secara nominal maupun secara

rasionya terhadap belanja daerah. Tahun

2018, diidentifikasi anggaran rill

lingkungan hidup adalah sebesar Rp. 163,4

Milyar. Sedangkan tahun 2019-2021

semakin menurun, yaitu Rp. 87 milyar

(2019), menjadi Rp. 80 Milyar (2020), dan

tahun 2021 lebih kecil lagi menjadi Rp. 67

Milyar.

Perubahan kondisi keuangan, seharusnya

pemerintah Riau harus melakukan

optimalisasi pemanfaatan anggaran yang

benar-benar berdampak pada misi

pembangunan. Bukan hanya sekedar me-

nutupi seluruh fungsi dan urusan yang

diemban oleh OPD. Reorientasi program

dan kegiatan harus dilakukan, agar

instrument program OPD dan anggaran

yang ada dapat dioptimalkan untuk

membiayai program dan kegiatan yang

prioritas dan sangat relevan terhadap

pencapaian visi dan misi daerah. 
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dalam kebijakan anggarannya. Pendekatan

yang digunakan masih dalam bentuk

program langsung dari OPD. Riau Hijau

tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh

pemerintah Provinsi Riau sendiri, mesti

melibatkan kolaborasi pemerintah baik

Pusat, Kabupaten serta Desa. Juga

diharapkan keterlibatan dari pihak-pihak

lainnya yang potensial.

Dalam renaksi Riau Hijau, idientifikasi

kolaborasi hanya pada pemerintah pusat

seperti BRG, BKSDA, dan KLHK. Juga privat

sector dan Lembaga swasta lainnya seperti

NGO yang konsen terhadap isu

lingkungan. Sedangkan kolaborasi dengan

Kabupaten/Kota di Riau belum

teidentifikasi dengan baik. Pencapaian

Riau Hijau jika dicermati secara mendalam

dapat dicapai dengan keterlibatan

pemerintah daerah (Kab/Kota) sesuai

dengan kewenangannya dalam peraturan

perundangan. Sehingga diperlukan skema

pendanaan lingkungan yang lebih efektif

untuk mencapai itu. 

(Provinsi dan Kabupaten/Kota) salah satu

yang digunakan pemerintah provinsi

Riauadalah dengan memberikan bantuan

keuangan baik secara umum maupun

secara khusus. Hal itu juga sebagaimana

mandat RPJMD 2019-2024 yang

merupakan komitmen Gubernur Riau

untuk memberikan bantuan keuangan.

Hanya saja isu ekologi belum

dimainstream dalam skema bantuan

keuangan. 

Tahun 2019, pemerintah Riau telah

mencoba meinternalisasi isu lingkungan

hidup dalam skema bantuan keuangan

Provinsi kepada Pemerintah Desa.

Pemerintah mewajibkan kepada

pemerintah desa 10% dari total bankeu

yang diterima desa Rp. 200 juta untuk

pengendalian bencana. Namun, kebijakan

tersebut tidak berlanjut, hanya terjadi

ditahun 2019 saja, hal itu sebabkan adanya

pengurangan anggaran Bankeu ke Desa

dari Rp. 200 juta menjadi Rp. 100 juta.

Orientasi penggunakan difokuskan untuk

peningkatan ekonomi yaitu penyertaan

modal desa ke Bumdes. 

Dalam kontek kerjasama antara derah 
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Sejak 2019, pemerintah Provinsi Riau terus

mengalokasikan bantuan keuangan

(Bankeu) kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota dan juga Bankeu kepada

pemerintah Desa. Bankeu kepada

Kabupaten/Kota diarahkan untuk

mendukung pencapaian pembangunan

pada pelayanan sosial dasar, seperti

bankeu untuk Pendidikan berupa bantuan

untuk guru honor Pendidikan SD dan SMP,

bantuan untuk Kesehatan (tenaga medis)

dan tahun 2021 bantuan keuangan juga

diarahkan untuk program bantuan rumah

layak huni

Grafik 6: Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi RIau ke Kabupaten/Kota dan Desa 2019-2021

{5}

Skema Bankeu ini potensial untuk

dikembangkan sebagai alternatif skema

pendanaan lingkungan hidup. Hal itu juga

dalam rangka membangun kerjasama

antara pemerintah Provinsi Riau bersama  

Seperti yang telah dikembangkan oleh

Pemerintah Provinsi Kaltara dengan

pendekatan Transfers Anggaran Provinsi

Berbasis Ekologi (TAPE). Yaitu,

memberikan bantuan khusus kepada

Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja

baik dalam mendukung perlindungan dan

pemulihan lingkungan hidup sesuai

dengan kewenangannya

dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam

rangka untuk kolaborasi dalam

mendukung pencapaian Riau Hijau. 
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Berdasarkan hasil pencermatan terhadap

kebijakan Riau Hijau dan komtimen dukungan

pendanaan dalam tiga tahun terakhir (2019-

2021) serta perbandingan dengan tahun 2018,

sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

komitmen kebijakan lingkungan yang optimis

oleh pemerintah Provinsi Riau, namun belum

didukung dengan perubahan pendanaan yang

baik. Bahkan justru tahun 2019-2021 anggaran

yang dialokasikan kepada OPD yang relevan

terhadap urusan dan fungsi yang mendukung

Riau Hijau mengalami penurunan baik

anggaran secara umum maupun anggaran

yang riil untuk mendukung Riau Hijau

Wajah penganggaran LH juga belum banyak

berubah. Skema pendanaan masih terfokus

melalui program dan kegiatan OPD

Pemerintah provinsi Riau. Sebaliknya belum

ada pengembangan-pengembangan skema

pendanaan baru yang dilakukan atau

diupayakan. Sehingga, anggaran yang minim

tersebut juga masih terdapat alokasi anggaran

untuk kegiatan-kegiatan yang sejatinya tidak

memiliki relevansi terhadap pencapaian Riau

Hijau. 

5. KESIMPULAN & REKOMENDASI 

TAPD perlu melakukan realoalokasi

anggaran yang digunakan untuk

membiayai program dan kegiatan yang

tidak relevan dengan tujuan dan misi Riau

Hijau melalui proses revisi RPJMD 2019-

2014 yang saat ini sedang dilakukan. Hal

itu guna meminilisir alokasi anggaran

yang tidak efektif dan efisien; 

Riau Hijau harus dilaksanakan dengan

melakukan kolaborasi bersama

pemerintah daerah (Kabupaten/Kota),

dengan cara membangun sinergisitas

dalam perencanaan pembangunan yang

mendukung kebijakan Riau Hijau.  

Perlu mengembangkan skema insentif

fiskal berbasis ekologi sebagai alternatif

skema baru pendanaan lingkungan.

Insentif menjadi stimulus bagi Provinsi

Riau untuk mendorong pemerintah daerah

Kab/Kota untuk meningkatkan kinerja

perlindungan dan pemulihan lingkungan;

Skema insentif itu dapat dikembangkan

melalui mainstreaming pada kebijakan

Bankeu Provinsi saat ini baik kepada

Kabupaten maupun kepada Pemerintah

Desa. 

Dalam akselerasi Riau Hijau menuntut

pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan

perbaikan kebijakan anggaran. Factsheet ini

memberikan pandangan yang dapat dilakukan

oleh pemerintah Riau adalah sebagai berikut: 

Perlu perbaikan kebijakan anggaran baik

melalui peningkatan kuantitas maupun 

dengan cara mengoptimalkan anggaran

yang telah ada. Perlu reorientasi program

dan kegiatan serta anggaran yang focus

untuk mendukung pencapaian Riau Hijau,

dengan cara memberikan arahan yang

jelas kepada OPD terhadap pilihan

program-program dan kegiatan yang akan

dilakukan; 
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