
MIRIS ANGGARAN LINGKUNGAN DALAM APBD 

Persoalan pelestarian
banyak perosalan yang muncul. Tingginya tingkat ekploitasi Sumber daya alam (SDA) di 
berbagai sektor sebagai sumber keuangan
semakin tidak kondusif. Apalagi didorong dengan kurangnya tanggungjawab pihak pelaku 
ekploitasi untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, padahal isi dalamnya terus dikuras. 
Seperti ekploitasi pada pertamban
Menjadi angin segar bagi segenap masyarakat penerima dampak langsung, dengan semakin tidak 
kondusifnya lingkungan hidup, pemerintah menjadikan isu perbaikan dan pelestarian lingkungan 
sebagai salah satu target pembangunan nasional.

Sebagai daerah yang 
iklim akibat kerusakan lingkungan yang tinggi pula, Provinsi Riau dengan bekerjasama dengan 
pemerintah dibawahnya (kabupaten kota) juga menye
lingkungan sebagai prioritas pembangunan. Tak tanggung
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2009
daerah menjadikan isu lingkungan kedalam misi dan tujuan pem
dan tujuan pembangunan daerah dicantumkan “
perlindungan lingkungan dengan memperbaiki, memperbaharui,m mempertahankan dan 
melestarikan lingkungan hidup di provinsi Riau”

Namun, lagi – lagi rencana baik tersebut hanya isapan jempol, yang hanya menjadi 
pajangan dalam cetak biru Riau 2009
mempertahankan dan melestarikan saja pemerintah terkesan tidak mampu. Hal itu dapat dilihat 
dari semakin tingginya kerusakan lingkungan, dan bagaimana pemerintah dalam mengalokasikan 
anggaran untuk perbaikan sebagai wujud pelestarian lingkungan. 

APBD Provinsi Riau yang sebagian besar bersumber dari pemanfatan sumber daya alam, 
yang dijadikan resource pembangunan
lingkungan sebagaimana disebutkan dalam rencana strategis pembangunan. Hal itu dilihat dari 
alokasi anggaran perbaikan dan pelestarian lingkungan dalam APBD sangat kecil, tercatat 
selama kurun waktu 2009-201
total APBD. Bahkan semakin meningkatnya penerimaan daerah sebagai acuan belanja 
daerahnya, justru secara persentase
lingkungan semakin pengecil. Tah
Kehuatanan dan Badan Lingkungan Hidup), dengan APBD Rp. 4,2 Triliun dialokasi sebesar 
1.17%. tahun 2012 dengan APBD sebesar Rp. 8,3 Triliun justu anggaran 
persentase mengecil menjadi 0

Dengan demikian sangat wajar, dengan tidak maksimalnya pemerintah daerah dalam 
memberikan support anggaran untuk perbaikan lingkungan, perubahan iklim menjadi lebih buruk 
terus terjadi. Bahkan, persoalan asap / kebakaran hutan yang terus terjad
teratasi dengan baik. 

ANGGARAN LINGKUNGAN DALAM APBD RIAU

pelestarian lingkungan, menjadi salah satu persoalan strategis dari sekian 
banyak perosalan yang muncul. Tingginya tingkat ekploitasi Sumber daya alam (SDA) di 
berbagai sektor sebagai sumber keuangan Negara, menjadi wajar jika lingkungan menjadi 
semakin tidak kondusif. Apalagi didorong dengan kurangnya tanggungjawab pihak pelaku 
ekploitasi untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, padahal isi dalamnya terus dikuras. 

pertambangan Migas, Pertambangan umum, kehutanan dan lain
Menjadi angin segar bagi segenap masyarakat penerima dampak langsung, dengan semakin tidak 
kondusifnya lingkungan hidup, pemerintah menjadikan isu perbaikan dan pelestarian lingkungan 

u target pembangunan nasional.
Sebagai daerah yang tingkat ekploitasi sumberdaya alam cukup tinggi dan pergeseran 

iklim akibat kerusakan lingkungan yang tinggi pula, Provinsi Riau dengan bekerjasama dengan 
pemerintah dibawahnya (kabupaten kota) juga menyepakati perbaikan dan pelestarian 
lingkungan sebagai prioritas pembangunan. Tak tanggung-tanggung, dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2009-2013 di Priode Rusli Zainal sebagai kepala 
daerah menjadikan isu lingkungan kedalam misi dan tujuan pembangunan daerah. Dalam Misi 
dan tujuan pembangunan daerah dicantumkan “Meningkatkan kualitas lingkungan dan 
perlindungan lingkungan dengan memperbaiki, memperbaharui,m mempertahankan dan 
melestarikan lingkungan hidup di provinsi Riau”. 

lagi rencana baik tersebut hanya isapan jempol, yang hanya menjadi 
pajangan dalam cetak biru Riau 2009-2013 belaka. Jangankan memperbaiki, untuk 
mempertahankan dan melestarikan saja pemerintah terkesan tidak mampu. Hal itu dapat dilihat 

nya kerusakan lingkungan, dan bagaimana pemerintah dalam mengalokasikan 
anggaran untuk perbaikan sebagai wujud pelestarian lingkungan. 

APBD Provinsi Riau yang sebagian besar bersumber dari pemanfatan sumber daya alam, 
pembangunan daerah, justur tidak memihak kepada pelestarian 

lingkungan sebagaimana disebutkan dalam rencana strategis pembangunan. Hal itu dilihat dari 
alokasi anggaran perbaikan dan pelestarian lingkungan dalam APBD sangat kecil, tercatat 

2013 Pemerintah provinsi Riau hanya mengalokasikan 1,03% dari 
total APBD. Bahkan semakin meningkatnya penerimaan daerah sebagai acuan belanja 

persentase alokasi anggaran untuk perbaikan dan pelestarian 
lingkungan semakin pengecil. Tahun 2009 alokasi angaran lingkungan di dua SKPD (Dinas 
Kehuatanan dan Badan Lingkungan Hidup), dengan APBD Rp. 4,2 Triliun dialokasi sebesar 
1.17%. tahun 2012 dengan APBD sebesar Rp. 8,3 Triliun justu anggaran 
persentase mengecil menjadi 0,85% saja.

Dengan demikian sangat wajar, dengan tidak maksimalnya pemerintah daerah dalam 
memberikan support anggaran untuk perbaikan lingkungan, perubahan iklim menjadi lebih buruk 
terus terjadi. Bahkan, persoalan asap / kebakaran hutan yang terus terjadi setiap tahun tak mampu 

lingkungan, menjadi salah satu persoalan strategis dari sekian 
banyak perosalan yang muncul. Tingginya tingkat ekploitasi Sumber daya alam (SDA) di 

Negara, menjadi wajar jika lingkungan menjadi 
semakin tidak kondusif. Apalagi didorong dengan kurangnya tanggungjawab pihak pelaku 
ekploitasi untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, padahal isi dalamnya terus dikuras. 

gan Migas, Pertambangan umum, kehutanan dan lain-lain. 
Menjadi angin segar bagi segenap masyarakat penerima dampak langsung, dengan semakin tidak 
kondusifnya lingkungan hidup, pemerintah menjadikan isu perbaikan dan pelestarian lingkungan 

tingkat ekploitasi sumberdaya alam cukup tinggi dan pergeseran 
iklim akibat kerusakan lingkungan yang tinggi pula, Provinsi Riau dengan bekerjasama dengan 

pakati perbaikan dan pelestarian 
tanggung, dalam Rencana 

2013 di Priode Rusli Zainal sebagai kepala 
bangunan daerah. Dalam Misi 

eningkatkan kualitas lingkungan dan 
perlindungan lingkungan dengan memperbaiki, memperbaharui,m mempertahankan dan 

lagi rencana baik tersebut hanya isapan jempol, yang hanya menjadi 
2013 belaka. Jangankan memperbaiki, untuk 

mempertahankan dan melestarikan saja pemerintah terkesan tidak mampu. Hal itu dapat dilihat 
nya kerusakan lingkungan, dan bagaimana pemerintah dalam mengalokasikan 

APBD Provinsi Riau yang sebagian besar bersumber dari pemanfatan sumber daya alam, 
daerah, justur tidak memihak kepada pelestarian 

lingkungan sebagaimana disebutkan dalam rencana strategis pembangunan. Hal itu dilihat dari 
alokasi anggaran perbaikan dan pelestarian lingkungan dalam APBD sangat kecil, tercatat 

3 Pemerintah provinsi Riau hanya mengalokasikan 1,03% dari 
total APBD. Bahkan semakin meningkatnya penerimaan daerah sebagai acuan belanja 

alokasi anggaran untuk perbaikan dan pelestarian 
un 2009 alokasi angaran lingkungan di dua SKPD (Dinas 

Kehuatanan dan Badan Lingkungan Hidup), dengan APBD Rp. 4,2 Triliun dialokasi sebesar 
1.17%. tahun 2012 dengan APBD sebesar Rp. 8,3 Triliun justu anggaran lingkungan secara 

Dengan demikian sangat wajar, dengan tidak maksimalnya pemerintah daerah dalam 
memberikan support anggaran untuk perbaikan lingkungan, perubahan iklim menjadi lebih buruk 

i setiap tahun tak mampu 
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Secara rinci analisi anggaran lingkungan dalam APBD Provinsi Riau sebagai berikut :  

Tahun
2009
2010
2011
2012
2013

Total
Sumber : FITRA Riau diolah dari Dokumen LKPj 2008

Sepanjang tahun 2009
sebagai penunjang pembangunan di bantu dengan APBD sebesar Rp. 30,1 
belanja). Dana tersebut berasal dari berbagai sektor pendapatan yang sebagian besar disumbang 
dari hasil ekploitasi alam (Migas, kehutanan, perkebunan). Secara trend posisi belanja daerahnya 
terus mningkat. Tahun 2009 sebesar Rp. 4,2 Trili
triliun (ini akumulasi dari SILPA tahun berjalan)
yang sebagian besar bersumber dair ekploitasi / pemanfataan SDA, justru pengalokasiannya 
tidak berpihak kepada pelestarian

Anggaran Kehutanan Riau Vs TOTAL APBD 2009

Tahun Anggaran DISHUT Riau

Anggaran Realisasi 

2009
            
36.161.352.515 

            
30.724.689.098 

2010
            
35.787.405.484 

            
33.860.387.836 

2011
            
32.514.287.387 

            
30.360.149.405 

2012
            
50.217.117.049 

            
41.034.244.009 

2013
         
58.047.783.214 

Total
         
212.727.945.649 

         
135.979.470.348 

ANGGARAN BLH VS TOTAL APBD P 2009

Tahun
Anggaran BLH Riau

Anggaran Realisasi 

2009             13.859.007.375 
            
12.418.951.651 

2010             16.262.665.912 
            
14.034.687.384 

Secara rinci analisi anggaran lingkungan dalam APBD Provinsi Riau sebagai berikut :  

Anggaran Belanja Provinsi Riau 2009-2013
APBD P Realisasi

      4.269.473.852.733       3.757.480.844.229 
      4.267.432.658.673       3.791.406.471.379 
      4.797.600.670.278       4.265.129.660.304 
      8.373.811.701.788       6.670.765.136.944 
      8.432.096.315.490 Masih berjalan
   30.140.415.198.962    18.484.782.112.856 

Sumber : FITRA Riau diolah dari Dokumen LKPj 2008-2013

tahun 2009-2013 Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan 
sebagai penunjang pembangunan di bantu dengan APBD sebesar Rp. 30,1 
belanja). Dana tersebut berasal dari berbagai sektor pendapatan yang sebagian besar disumbang 
dari hasil ekploitasi alam (Migas, kehutanan, perkebunan). Secara trend posisi belanja daerahnya 
terus mningkat. Tahun 2009 sebesar Rp. 4,2 Triliun meningkat 100% ditahun 2013 menjadi 8,4 

ini akumulasi dari SILPA tahun berjalan).Namun, peningkatan anggaran APBD tidak 
yang sebagian besar bersumber dair ekploitasi / pemanfataan SDA, justru pengalokasiannya 
tidak berpihak kepada pelestarian SDA / lingkungan. 

Anggaran Kehutanan Riau Vs TOTAL APBD 2009-2013 (MURNI & REALISASI

Anggaran DISHUT Riau TOTAL APBD Setelah Perubahan

Realisasi TOTAL APBDP REALISASI
            
30.724.689.098 

      
4.269.473.852.733 

      
3.757.480.844.229 

            
33.860.387.836 

      
4.267.432.658.673 

      
3.791.406.471.379 

            
30.360.149.405 

      
4.797.600.670.278 

      
4.265.129.660.304 

            
41.034.244.009 

      
8.373.811.701.788 

      
6.670.765.136.944 

      
8.432.096.315.490 

135.979.470.348 
   
30.140.415.198.962 

   
18.484.782.112.856 

ANGGARAN BLH VS TOTAL APBD P 2009-2013 (MURNI DAN REALISASI)

Anggaran BLH Riau TOTAL APBD Setelah Perubahan

Realisasi TOTAL APBDP REALISASI
            
12.418.951.651 

      
4.269.473.852.733 

      
3.757.480.844.229 

            
14.034.687.384 

      
4.267.432.658.673 

      
3.791.406.471.379 

Secara rinci analisi anggaran lingkungan dalam APBD Provinsi Riau sebagai berikut :  

3.757.480.844.229 
3.791.406.471.379 
4.265.129.660.304 
6.670.765.136.944 

18.484.782.112.856 
2013

2013 Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan 
sebagai penunjang pembangunan di bantu dengan APBD sebesar Rp. 30,1 Triliun (alokasi 
belanja). Dana tersebut berasal dari berbagai sektor pendapatan yang sebagian besar disumbang 
dari hasil ekploitasi alam (Migas, kehutanan, perkebunan). Secara trend posisi belanja daerahnya 

un meningkat 100% ditahun 2013 menjadi 8,4 
.Namun, peningkatan anggaran APBD tidak 

yang sebagian besar bersumber dair ekploitasi / pemanfataan SDA, justru pengalokasiannya 

2013 (MURNI & REALISASI
Persentas

i

APBDP REALISASI

3.757.480.844.229 0,85% 0,82%

3.791.406.471.379 0,84% 0,89%

4.265.129.660.304 0,68% 0,71%

6.670.765.136.944 0,60% 0,62%

0,69%

18.484.782.112.856 0,71% 0,74%

2013 (MURNI DAN REALISASI)

Persentasi

APBDP REALISASI

3.757.480.844.229 0,32% 0,33%

3.791.406.471.379 0,38% 0,37%
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2011             14.284.028.060 
            
12.091.650.900 

2012             21.069.556.531 
            
16.758.641.085 

2013             26.718.685.412 

Total             92.193.943.290 
            
55.303.931.020 

Sumber : FITRA Diolah dari LHP BPK RI, Dokumen LKPD Riau 2009

Anggaran lingkungan bisa dilihat di dua SKPD yaitu pada Dinas Kehutanan dan Badan 
Lingkungan Hidup. Tabel diatas menunjukkan 
perbaikan dan pelestarian hutan dan lingkungan selama 2009
dialokasin untuk Dinas kehutanan selama 2009
dari total APBD, dengan realisasi ta
0,74% dari total realisasi anggaran tahun yang sama. Pada Badan lingkungan Hidup tahun 2009
2013 dianggarkan sebesar Rp. 92,1 Miliyar atau setara dengan 0,31% dari total APBD tahun 
yang sama. Sedangkan realisasi sebesar Rp. 55,3 Miliyar atau setara dengan 0,30% dari total 
realiasi APBD tahun 2009-2012. 

Jika diakumulasikan di dua sektor lembaga ini, maka sepanjang tahun 2009
anggaran sebesar Rp. 304 Miliyar atau setara dengan 0,01% da
Sedangkan pada tahun 2009-2012 telah terealisasi sebesar Rp. 191,2 Miliyar atau setara dengan 
1,03% dibandingkan dengan APBD tahun yang sama. Menjadi cacatan buruk juga bahwa alokasi 
anggaran yang sedikit juga dalam penyerapa
dihitung realisasi anggaran yang dialokasikan hanya 63% saja sepanjang tahun 2009
tabel berikut ini. 

AKUMULASI ANGGARAN DISHUT DAN BLH VS TOTAL APBD 2009

Tahun
Anggaran DISHUT + BLH

Anggaran Realisasi 

2009
            
50.020.359.890 

            
43.143.640.749 

2010
            
52.050.071.396 

            
47.895.075.220 

2011
            
46.798.315.447 

            
42.451.800.305 

2012
            
71.286.673.580 

            
57.792.885.094 

2013
            
84.766.468.626 

Total
         
304.921.888.939 

         
191.283.401.368 

            
12.091.650.900 

      
4.797.600.670.278 

      
4.265.129.660.304 

            
16.758.641.085 

      
8.373.811.701.788 

      
6.670.765.136.944 

      
8.432.096.315.490 

            
55.303.931.020 

   
30.140.415.198.962 

   
18.484.782.112.856 

Sumber : FITRA Diolah dari LHP BPK RI, Dokumen LKPD Riau 2009-2012 dan APBD tahun 2013.

Anggaran lingkungan bisa dilihat di dua SKPD yaitu pada Dinas Kehutanan dan Badan 
Lingkungan Hidup. Tabel diatas menunjukkan anggaran APBD yang dialokasikan untuk 
perbaikan dan pelestarian hutan dan lingkungan selama 2009-2013. Secara umum anggaran yang 
dialokasin untuk Dinas kehutanan selama 2009-2013 Rp. 212,7 Milyar atau seara dengan 0,71% 

, dengan realisasi tahun 2009-2012 sebesar Rp. 135,9 Miliyar atau setara dengan 
0,74% dari total realisasi anggaran tahun yang sama. Pada Badan lingkungan Hidup tahun 2009
2013 dianggarkan sebesar Rp. 92,1 Miliyar atau setara dengan 0,31% dari total APBD tahun 

ngkan realisasi sebesar Rp. 55,3 Miliyar atau setara dengan 0,30% dari total 
2012. 

Jika diakumulasikan di dua sektor lembaga ini, maka sepanjang tahun 2009
anggaran sebesar Rp. 304 Miliyar atau setara dengan 0,01% dari total APBD tahun yang sama. 

2012 telah terealisasi sebesar Rp. 191,2 Miliyar atau setara dengan 
1,03% dibandingkan dengan APBD tahun yang sama. Menjadi cacatan buruk juga bahwa alokasi 
anggaran yang sedikit juga dalam penyerapan pelaksanaan kegiatannya juga tidak maksima. Jika 
dihitung realisasi anggaran yang dialokasikan hanya 63% saja sepanjang tahun 2009

AKUMULASI ANGGARAN DISHUT DAN BLH VS TOTAL APBD 2009-2013 (MURNI DAN REALISASI

Anggaran DISHUT + BLH TOTAL APBD Setelah Perubahan
Realisasi TOTAL APBDP REALISASI

            
43.143.640.749 

      
4.269.473.852.733 

      
3.757.480.844.229 

            
47.895.075.220 

      
4.267.432.658.673 

      
3.791.406.471.379 

            
42.451.800.305 

      
4.797.600.670.278 

      
4.265.129.660.304 

            
57.792.885.094 

      
8.373.811.701.788 

      
6.670.765.136.944 

      
8.432.096.315.490 

191.283.401.368 
   
30.140.415.198.962 

   
18.484.782.112.856 

4.265.129.660.304 0,30% 0,28%

6.670.765.136.944 0,25% 0,25%

0,32%

18.484.782.112.856 0,31% 0,30%

Anggaran lingkungan bisa dilihat di dua SKPD yaitu pada Dinas Kehutanan dan Badan 
anggaran APBD yang dialokasikan untuk 

2013. Secara umum anggaran yang 
atau seara dengan 0,71% 

sebesar Rp. 135,9 Miliyar atau setara dengan 
0,74% dari total realisasi anggaran tahun yang sama. Pada Badan lingkungan Hidup tahun 2009-
2013 dianggarkan sebesar Rp. 92,1 Miliyar atau setara dengan 0,31% dari total APBD tahun 

ngkan realisasi sebesar Rp. 55,3 Miliyar atau setara dengan 0,30% dari total 

Jika diakumulasikan di dua sektor lembaga ini, maka sepanjang tahun 2009-2013 alokasi 
ri total APBD tahun yang sama. 

2012 telah terealisasi sebesar Rp. 191,2 Miliyar atau setara dengan 
1,03% dibandingkan dengan APBD tahun yang sama. Menjadi cacatan buruk juga bahwa alokasi 

n pelaksanaan kegiatannya juga tidak maksima. Jika 
dihitung realisasi anggaran yang dialokasikan hanya 63% saja sepanjang tahun 2009-2012. Lihat 

2013 (MURNI DAN REALISASI)

Persentasi
REALISASI ANGGARAN REALISASI

3.757.480.844.229 1,17% 1,15%

3.791.406.471.379 1,22% 1,26%

4.265.129.660.304 0,98% 1,00%

6.670.765.136.944 0,85% 0,87%

1,01%

18.484.782.112.856 1,01% 1,03%
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Sumber : FITRA Diolah dari LHP BPK RI, Dokumen LKPD Riau 2009

Anggaran yang dialokasikan ke dua sektor lembaga ini (Dishut dan BLH), yang hanya 
1,01% sepanjang tahun 2009-2013, ternyata tidak murni untuk keperluan program yang langsung 
di berikan kepada lingkungan (hutan, sungai, dan lain
yang diperuntukkan di dua lembaga ini untuk Gaji dan keperluan rutin kedinasan (Aparatur). 
Untuk Dinas kehutanan sepanjang tahun 2009
Miliyar, ternyata 77,2% diperuntukkan untuk Gaji dan keperluan kedinasa. Begitu juga di BLH 
ditahun yang sama 60,2% alokasi anggaran diperuntukkan untuk gaji dan keperl

RINCIAN ANGGARAN DI DISHUT DAN BLH 2009
ALOKASI

DINAS KEHUTANAN RIAU
Total (2009-2013)
BTL (GAJI PEGAWAI)
BL (Keperluan Rutin Pegawai)
BL (BELANJA MASYARAKAT)
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Total (2009-2013)
BTL (GAJI PEGAWAI)
BL (Keperluan Rutin Pegawai)
BL (BELANJA MASYARAKAT)
DISHUT + BLH
Total (2009-2013)
BTL (GAJI PEGAWAI)
BL (Keperluan Rutin Pegawai)
BL (BELANJA MASYARAKAT)

Sumber : FITRA Diolah dari LHP BPK RI, Dokumen LKPD Riau 2009

Jika diakumulasikan (BLH+Dishut) alokasi anggaran selama kurun waktu 2009
sebesar Rp. 304,9 Milyar 73,3% untuk keperluan Gaji Aparatur dan keperluan kedinasan 
(pakaian dinas, perjalanan dinas, mobil dinas, atk, listrik dll). Sebaliknya anggaran yang 
dialokasikan untuk keperluan program lingkungan di dua sektor tersebut hanya sebesar Rp. 
27,7% dari total anggaran yang kedua SKPD tersebut. 

Jika dirincikan kembali maka alokasi anggaran yang diperuntukkan secara rill untuk 
kebutuhan perbaikan dan pelestarian lingkungan di dua SKPD tersebut (Pendidikan masyarakat, 
koorinasi, kebakaran hutan, sanitasi

Sumber : FITRA Diolah dari LHP BPK RI, Dokumen LKPD Riau 2009-2012 dan APBD tahun 2013.

Anggaran yang dialokasikan ke dua sektor lembaga ini (Dishut dan BLH), yang hanya 
2013, ternyata tidak murni untuk keperluan program yang langsung 

di berikan kepada lingkungan (hutan, sungai, dan lain-lain). Sebagian besar alokasi anggaran 
yang diperuntukkan di dua lembaga ini untuk Gaji dan keperluan rutin kedinasan (Aparatur). 

ntuk Dinas kehutanan sepanjang tahun 2009-2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 212, 7 
Miliyar, ternyata 77,2% diperuntukkan untuk Gaji dan keperluan kedinasa. Begitu juga di BLH 
ditahun yang sama 60,2% alokasi anggaran diperuntukkan untuk gaji dan keperl

RINCIAN ANGGARAN DI DISHUT DAN BLH 2009-2013 (APBD P DAN REALISASI)
APBD P %

         212.727.945.649 100%          135.979.470.348 
         134.383.407.454 63,2%             93.341.149.043 
            21.411.171.325 10,1%             11.665.673.076 
            56.933.366.870 26,8%             30.972.648.229 

            92.193.943.290 100%             55.303.931.020 
            39.163.928.978 42,5%             27.737.428.779 
            11.808.870.420 12,8%               
            41.221.143.892 44,7%             22.016.973.979 

         304.921.888.939 100%          191.283.401.368 
         173.547.336.432 56,9%          121.078.577.822 
            33.220.041.745 10,9%             17.215.201.338 
            98.154.510.762 32,2%             52.989.622.208 

Sumber : FITRA Diolah dari LHP BPK RI, Dokumen LKPD Riau 2009-2012 dan APBD tahun 2013.

Jika diakumulasikan (BLH+Dishut) alokasi anggaran selama kurun waktu 2009
Milyar 73,3% untuk keperluan Gaji Aparatur dan keperluan kedinasan 

(pakaian dinas, perjalanan dinas, mobil dinas, atk, listrik dll). Sebaliknya anggaran yang 
dialokasikan untuk keperluan program lingkungan di dua sektor tersebut hanya sebesar Rp. 

i total anggaran yang kedua SKPD tersebut. 

Jika dirincikan kembali maka alokasi anggaran yang diperuntukkan secara rill untuk 
kebutuhan perbaikan dan pelestarian lingkungan di dua SKPD tersebut (Pendidikan masyarakat, 
koorinasi, kebakaran hutan, sanitasi, dan upaya preventif hutan dan lingkungan), maka Priode 

Anggaran yang dialokasikan ke dua sektor lembaga ini (Dishut dan BLH), yang hanya 
2013, ternyata tidak murni untuk keperluan program yang langsung 

lain). Sebagian besar alokasi anggaran 
yang diperuntukkan di dua lembaga ini untuk Gaji dan keperluan rutin kedinasan (Aparatur). 

2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 212, 7 
Miliyar, ternyata 77,2% diperuntukkan untuk Gaji dan keperluan kedinasa. Begitu juga di BLH 
ditahun yang sama 60,2% alokasi anggaran diperuntukkan untuk gaji dan keperluan kedinasan. 

2013 (APBD P DAN REALISASI)
REALISASI %

135.979.470.348 100%
93.341.149.043 68,6%
11.665.673.076 12,5%
30.972.648.229 22,8%

55.303.931.020 100%
27.737.428.779 50,2%

              5.549.528.262 10,0%
22.016.973.979 39,8%

191.283.401.368 100%
121.078.577.822 63,3%

17.215.201.338 9,0%
52.989.622.208 27,7%

Jika diakumulasikan (BLH+Dishut) alokasi anggaran selama kurun waktu 2009-2013 
Milyar 73,3% untuk keperluan Gaji Aparatur dan keperluan kedinasan 

(pakaian dinas, perjalanan dinas, mobil dinas, atk, listrik dll). Sebaliknya anggaran yang 
dialokasikan untuk keperluan program lingkungan di dua sektor tersebut hanya sebesar Rp. 

Jika dirincikan kembali maka alokasi anggaran yang diperuntukkan secara rill untuk 
kebutuhan perbaikan dan pelestarian lingkungan di dua SKPD tersebut (Pendidikan masyarakat, 

, dan upaya preventif hutan dan lingkungan), maka Priode 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


kedua Rusli Zainal 2009-2013 hanya dilokasikan sebesar 0,29 % dati total APBD realisasi tahun 
2000-2012.  

PERSENTASE BELANJA PROGRAM MASYARAKAT DI DISHUT DAN BLH VS 
TOTAL APBD 2009

ALOKASI PROGRAM 
MASYARAKAT 2009

APBD-P             
REALISASI             

Sumber : FITRA Riau 

2013 hanya dilokasikan sebesar 0,29 % dati total APBD realisasi tahun 

PERSENTASE BELANJA PROGRAM MASYARAKAT DI DISHUT DAN BLH VS 
TOTAL APBD 2009-2013 (APBD-P DAN REALISASI)

ALOKASI PROGRAM 
MASYARAKAT 2009-2013

TOTAL APBD   2009-2013

            98.154.510.762    30.140.415.198.962 
            52.989.622.208    18.484.782.112.856 

Riau Diolah dari LHP BPK RI, Dokumen LKPD Riau 2009-2012 dan APBD tahun 2013.

2013 hanya dilokasikan sebesar 0,29 % dati total APBD realisasi tahun 

PERSENTASE BELANJA PROGRAM MASYARAKAT DI DISHUT DAN BLH VS 

PERSENTASE

0,33%
0,29%

2012 dan APBD tahun 2013.
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