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                    KATA PENGANTAR  
 

 

 

Salam Adil dan Lestari! 

Tinjauan Lingkungan Hidup ini merupakan publikasi tahunan pertama kepengurusan WALHI Riau periode 

2021-2025. Publikasi ini diberi judul “Tahun Politik: Menagih Janji yang Belum Tuntas!.” Judul ini menandakan 

Indonesia, termasuk Riau akan segera masuk pada proses politik elektoral, tepatnya, satu tahun jelang Pemilu 

2024. Ini merupakan fase kritis. Apakah waktu singkat yang tersisa akan digunakan pemerintah berbagai level, 

baik eksekutif maupun legislatif untuk menuntaskan janjinya atau malah memanfaatkan momentum ini untuk 

menangguk keuntungan pribadi dan golongan. Asumsi kedua lahir dari kecenderungan tumbuh masifnya 

perizinan sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan pada satu tahun jelang atau pada tahun 

pelaksanaan Pemilu.  

Guna memproyeksi dua asumsi tersebut, kami akan memulainya dengan sajian situasi Riau dan nasional pada 

2023. Potret situasi tersebut selanjutnya akan disesuaikan dengan muatan berbagai produk hukum nasional 

dan daerah. Apakah produk tersebut cenderung memihak pada rakyat dan lingkungan hidup atau cenderung 

melanggengkan praktik buruk obral perizinan. Sayangnya, penghujung tahun 2022 ditandai dengan terbitnya 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja (Perppu 

2/2022). Produk hukum yang menyalin ulang dan mengesahkan berbagai norma inkonstitusional yang dimuat 

oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.  

Sedangkan di Riau, berbagai produk hukum yang menaruh keberpihakan kepada rakyat dan lingkungan hidup 

malah tidak dapat diimplementasikan. Gubernur Syamsuar jelang empat tahun masa pemerintahannya 

belum menerbitkan beberapa aturan pelaksana dan membentuk badan khusus yang mampu mengakselerasi 

implementasi kebijakan tersebut. Belum lagi, komitmen Riau Hijau sebagai jargon keberpihakan Gubernur 

Syamsuar pada kepentingan rakyat dan lingkungan hidup seolah jalan di tempat, bahkan belum diturunkan 

dalam bentuk kebijakan dan tindakan yang mampu menyentuh aspek pemulihan hak rakyat atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat secara tepat sasaran.  

Tinjauan Lingkungan Hidup ini juga hadir sebagai pengingat untuk negara dan publik. Bagi penyelenggara 

negara, terbitan ini hadir untuk mengingatkan mereka atas janji politiknya dalam proses elektoral lalu. 

Sedangkan bagi publik, terbitan ini mengingatkan kepada rakyat agar melakukan penilaian kinerja para 

wakilnya dan pemerintah berbagai level. Apakah mereka sudah bekerja sejalan dengan mandat 

konstitusionalnya atau tidak. Apabila tidak, sudah saat meninjau ulang pilihan kandidat yang akan mewakili 

kepentingannya. Mulai berkonsolidasi dan merumuskan keadilan apa yang hendak diperjuangkan dalam 

proses elektoral 2024. Memang bukan pekerjaan yang mudah di tengah belantara keterbatasan pilihan dan 

penguasaan oligarki atas berbagai ruang kehidupan, namun jika tidak dilakukan maka kerugian lebih besar 

akan menimpa kita semua. 
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Demikian Tinjauan Lingkungan Hidup ini kami hadirkan, semoga bermanfaat dan membantu seluruh lapisan 

masyarakat dalam merumuskan ulang tuntutan keadilannya. Keadilan yang menaruh kepentingan 

kemanusiaan dan lingkungan hidup secara seimbang. Salam adil dan lestari! 

 

Pekanbaru, 02 Februari 2023 
Eksekutif Daerah WALHI Riau 
 

 

Boy Jerry Even Sembiring 

Direktur  
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Memasuki Tahun Politik 

Akhir tahun 2022 ditandai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penerbitan Perppu mempertegas pilihan berekonomi Presiden Joko 

Widodo. Cara berekonomi kapitalistik, memberi stimulus hingga insentif berlebih kepada kelompok bisnis. 

Sama dengan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CKK), 

penerbitan Perppu juga menandakan sikap Presiden yang anti demokrasi dan berupaya melakukan 

pembangkangan konstitusional.  

Presiden tidak memperhatikan aspirasi rakyat yang menolak dan mendorong pencabutan UU CK. Gaung 

penolakan itu bahkan telah disuarakan sejak proses awal legislasi UU tersebut (Oktober 2019). Terbitnya 

Perppu juga perlu dipandang sebagai bentuk perlawanan Presiden terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-

XVIII/2020. Putusan tersebut menyatakan UU CK inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki proses 

legislasinya. UU harus dibentuk dengan memperhatikan partisipasi bermakna (meaningful participation) 

rakyat. Selain itu, penerbitan Perppu juga bertentangan dengan kriteria yang ditentukan oleh Pasal 22 ayat 

(1) UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Hal inilah yang kami gambarkan sebagai 

bentuk pembangkangan konstitusional yang dilakukan oleh Presiden.  
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Penerbitan Perppu menjadi tanda buruk dalam memasuki tahun politik 2023. Muatan Perppu yang hampir 

serupa dengan UU CK, artinya perppu mengokohkan peran pemerintah dalam mendorong laju pertumbuhan 

perizinan industri ekstraktif (perkebunan, pertambangan, kehutanan dan pemanfaatan sumber daya alam 

lainnya) di tahun politik. Kondisi ini jelas mengokohkan keriskanan rakyat dan lingkungan hidup dari ancaman 

industri ekstraktif. Terlebih, hasil kajian WALHI pada 2019 memperlihatkan fakta bahwa perizinan industri 

ekstraktif tumbuh signifikan pada tahun politik. Pada satu tahun sebelum, tepat pada, dan satu tahun setelah 

Pemilu. Substansi Perppu yang memudahkan laju investasi sama artinya memudahkan perizinan itu terbit di 

tahun politik. 

Penetapan jadwal Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 yang diikuti dengan terbitnya Perppu dicurigai sebagai 

rangkaian rencana memastikan norma-norma kontroversial dalam UU CK tetap berlaku. UU CK yang 

dinyatakan inkonstitusional bersyarat sengaja dibatalkan dan diundangkan kembali melalui Perppu. 

Tujuannya kemungkinan besar memastikan tren laju pertumbuhan investasi pada tahun politik tetap 

berlangsung. Rangkaian tersebut tentu harus disikapi dengan menyalakan tanda bahaya guna mengantisipasi 

situasi buruk pada tahun politik 2023. Terlebih di Riau terdapat potensi pelepasan kawasan hutan seluas 1,8 

juta ha melalui skema Pasal 110A dan 110B yang ditentukan oleh perubahan Undang-Undang 18 Tahun 2013 

sebagaimana diubah oleh UU CK dan Perppu 2/2022.  

Pemilu yang dipercepat juga membuat para wakil rakyat dan pemimpin eksekutif terlalu cepat melakukan 

konsolidasi. Hal ini membuat partai politik dan kadernya berpotensi lebih fokus pada urusan kontestasi 

elektoral dibanding memenuhi janji politiknya pada masa kampanye. Khusus di eksekutif, terutama Gubernur 

Riau disangsikan mampu mengakselerasi capaian Riau Hijau-nya. Terlebih, desain rencana aksi Riau Hijau 

yang minim mengatur hal-hal berbau persoalan kerakyatan dan pemulihan lingkungan. Riau hijau sebagai 

komitmen lebih fokus pada akselerasi ekonomi hijau yang aroma kapitalistiknya lebih kental jelas 

menguntungkan pebisnis.  

Tentu di kurang satu tahun tersisa, WALHI Riau dan kelompok masyarakat sipil lainnya harus bekerja lebih 

giat mendorong capaian Riau Hijau lebih maksimal dan diimplementasikan guna mengatasi persoalan 

kerakyatan dan mengakselerasi pemulihan lingkungan hidup.  

Potret Riau yang Tidak Banyak Berubah  

Ancaman buruk pada tahun politik 2023 tidak terlepas dari kondisi yang terjadi sepanjang tahun 2022. Baik 

di level nasional, provinsi hingga pemerintahan terendah, tidak ada perubahan positif signifikan yang terjadi. 

Tinjauan Lingkungan Hidup ini akan memperlihatkan bagaimana situasi nasional dan daerah cenderung 

mengalami stagnasi.  

Sebenarnya awal tahun 2022 ditandai dengan pengumuman kabar baik dari Presiden Joko Widodo. Pada 6 

Januari 2022, Presiden menyampaikan informasi tentang pencabutan izin-izin pertambangan, kehutanan, 

dan penggunaan lahan negara yang dinilai bermasalah. Langkah ini diambil untuk memperbaiki tata kelola 

sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, 

dan kerusakan alam.1 Di Riau tercatat 10 perusahaan yang dicabut izinnya dengan luas 189.622 ha; dan 7 

perusahaan dengan luas 64.123,24 ha. Rincian daftar perusahaan di Riau yang dicabut dan di tinjau ulang izin 

usahanya, yaitu:  

 
1 https://www.mongabay.co.id/2022/01/07/presiden-cabut-izin-jutaan-ha-saatnya-kembali-ke-rakyat-dan-pulihkan-lingkungan/, 

diakses pada 24 Januari 2023.  

https://www.mongabay.co.id/2022/01/07/presiden-cabut-izin-jutaan-hektar-saatnya-kembali-ke-rakyat-dan-pulihkan-lingkungan/
https://www.mongabay.co.id/2022/01/07/presiden-cabut-izin-jutaan-hektar-saatnya-kembali-ke-rakyat-dan-pulihkan-lingkungan/
https://www.mongabay.co.id/2022/01/07/presiden-cabut-izin-jutaan-hektar-saatnya-kembali-ke-rakyat-dan-pulihkan-lingkungan/
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Tabel I.1. Daftar SK izin konsesi kawasan hutan dicabut selama periode september 2015 s/d juni 2021  

No.                Nomor SK       Nama Perusahaan/Pemegang Izin Luas Area (ha) Jenis Izin 

1.  840/Kpts-VI/1999 PT. HUTANI SOLA LESTARI 45.990,00 HPH 

2.  SK. 217/Menhut-II/2007 PT. LESTARI UNGGUL MAKMUR 10.390,00 HTI 

3.  SK.554/Menhut-II/2006 PT. RIMBA ROKAN PERKASA 22.930,00 HTI 

4.  SK.21/Menhut-II/2007 PT. NATIONAL TIMBER FOREST PRODUCT 9.300,00 HTI SAGU 

5.  SK.70/Menhut-II/2007 PT. BUKIT RAYA PELALAWAN 4.010,00 HTI 

6.  599/Kpts-II/1996 PT. RIMBA SERAYA UTAMA 12.600,00 HTI 

7. SK.802/Kpts-VI/99 PT. BHARA INDUK 47.687,00 HPH 

8. SK 553/Menhut-II/2006 PT. PRIMA BANGUN SUKSES 8.670,00 HTI 

9. SK.262/Kpts-II/1998 PT. RIMBA ROKAN LESTARI 14.875,00 HTI 

10. SK.75/Menhut-II/2007 PT. PERKASA BARU 13.170,00 HTI 

Total Luas (ha) 189.622,00  
 

Tabel I.2. Daftar perizinan/perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan 

No.                  Nomor SK  Nama Perusahaan/Pemegang Izin Luas Area (ha)  Jenis Izin 

1.  69/Menhut-II/2007 PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI 12.660,00 HTI 

2.  SK.378/Menhut-II/2008 PT. SARI HIJAU MUTIARA 20.000,00 HTI 

3.  No. SK.420/Menhut-II/2014 PT. LANTABURA MENTARI SEJAHTERA 16.120,00 HTI 

4.  1/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 PT. RIAU BARAHARUM 1.476,74 Tambang batu bara 

5.  645/KPTS-II/1995 PT. DUTA PALMA NUSANTARA (II) 3.025,00 HGU 

6. 603/KPTS-II/1991 PT. DARMALI JAYA LESTARI 5.501,50 HGU 

7. 697/KPTS-II/1993 PT. DHARMA WUNGU GUNA 5.340,00 HGU 

Total Luas (ha) 64.123,24  
 

Tabel I.3. Daftar perizinan/perusahaan konsesi kehutanan untuk dilakukan evaluasi 

No. Nomor SK Nama Perusahaan/Pemegang Izin Luas Area (ha)  Jenis Izin 

1.  6/1/IUPSWA/PMDN/2015 PT. LISE BATAM RIMBA LESTARI 247,6 Pariwisata 

2.  4696/MENLHK-
PKTL/KUH/PLA.2/5/2019 

PT. KRISNA KERETA KENCANA 277,32 HGU 

3.  535/KPTS-II/1988 PT. DUTA PALMA NUSANTARA (I) 10.960,00 HGU 

4.  806/KPTS-II/1993 PT. GANDAERAH HENDANA 14.000,00 HGU 

5.  135/KPTS-II/1998 PT. JATIMJAYA PERKASA 20.300,00 HGU 

6.  88/KPTS-II/1998 PT. SIAK SERAYA 10.120,10 HGU 

7.  659/KPTS-II/1997 PT. TRISETIA USAHAMANDIRI 24.755,65 HGU 

8.  441/KPTS-II/1998 PT. UDAYA LOHJINAWI 10.880,50 HGU 

9. SK.797/Menhut-II/2014 PT. SAMANTAKA BATUBARA 1.004,89 Tambang batu bara 

10. 16/1/IPPKH-
PB/PMDN/2016 

PT. KEMUNING TAMBANG SENTOSA 561,08 Tambang batu bara 

11. SK.299/Menhut-II/2012 PT. KERITANG BUANA MINING 999,84 Tambang batu bara 

Total Luas (ha) 94.107  
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Olah data di atas, terdapat 253.745,24 ha lokasi izin yang dicabut yang seharusnya layak untuk dialokasikan 

sebagai areal Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS). Sayangnya, lokasi-lokasi yang 

dicabut atau ditinjau ulang izinnya sebagian besar masih dikuasai perusahaan atau tidak dapat dimaksimalkan 

pemanfaatannya karena telah rusak atau terkendala persoalan penegakan hukum lainnya. 

Pencabutan izin di Riau juga belum berkontribusi positif guna menyelesaikan persoalan ketimpangan. Secara 

legal 54% daratan Riau dikuasai investasi industri ekstraktif. Selain itu, Kawasan Hutan Riau juga dikuasai 

secara ilegal oleh perusahan dan tuan tanah untuk perkebunan kelapa sawit dengan persentase 5,7% oleh 

swasta dan 28,3% belum teridentifikasi.  

Pada 2022, Riau juga kembali dijadikan percontohan penegakan hukum kehutanan melalui instrumen  

ketentuan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sayangnya, penegakan hukum sejauh ini 

hanya masuk pada ruang-ruang pemulihan kerugian keuangan negara dan kerusakan lingkungan hidup. 

Penegakan hukum yang baik belum diikuti dengan kebijakan signifikan terkait pemulihan hak rakyat atas 

tanahnya yang dirampas melalui skema kebijakan masa lalu.  

Catatan WALHI Riau dari data DLHK Provinsi Riau  memperlihatkan capaian perhutanan sosial hanya 

mencapai 115.878,34 ha atau 9,39% dari alokasi PIAPS. Sedangkan untuk TORA, Pemerintah Kabupaten Siak, 

Pelalawan dan Kuantan Singingi mulai masuk jalur redistribusi melalui skema penyelesaian konflik. Lagi dan 

lagi, kelembagaan di tingkat provinsi untuk akselerasi PS dan TORA belum bekerja optimal. Hal ini tentu 

bertentangan dengan beberapa poin komitmen Riau Hijau.  

Sedangkan untuk persoalan karhutla, pada tahun 2022 relatif dalam kondisi stabil. Berbagai titik api dapat 

dikendalikan dengan cukup baik melalui kebijakan modifikasi cuaca dan kondisi alam yang mendukung. Satu 

sisi, WALHI Riau mengapresiasi tindakan tersebut, karena berupaya memastikan terpenuhinya hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di sisi lain, upaya dan tindakan tersebut secara jangka panjang 

dikhawatirkan tidak dapat berjalan efektif. Menurut WALHI Riau, upaya pencegahan terbaik untuk mengatasi 

persoalan karhutla adalah melakukan peninjauan ulang perizinan kehutanan dan perkebunan secara holistik 

berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sayangnya, proses peninjauan ulang ini masih 

sekedar dalam tataran wacana.   

Tidak Ada Ruang yang Aman dari Ekspansi Industri Ekstraktif 

Sepanjang 2022, WALHI Riau mencatat dan turut ambil bagian dalam beberapa letusan konflik sumber daya 

alam. Dari proses tersebut, WALHI Riau melihat baik darat dan laut Riau tidak lepas dari ruang konflik. Bahkan 

Riau harus kehilangan satu pemuda terbaiknya dalam proses perjuangan menuntut keadilan. Said Abu Supian 

meninggal dalam kecelakaan lalu lintas ketika menuju Jakarta guna menuntut pencabutan HGU PT Trisetia 

Usaha Mandiri yang berada di kampung halamannya, Pulau Mendol.  

Di sektor perkebunan kelapa sawit, WALHI Riau ambil bagian dalam dorongan penyelesaian konflik di 

Kabupaten Siak dan Pelalawan. Adanya konflik di lokasi tersebut menegaskan tidak ada ruang aman baik di 

daratan Riau, maupun pulau-pulau kecil dan pesisirnya. Investasi juga tidak membedakan ancamannya. 

Konflik melibatkan pertentangan antara perusahaan dengan penduduk lokal, masyarakat adat, maupun 

transmigran. 
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Konflik pun terjadi di bagian laut Riau. Setelah investasi mengepung daratan Pulau Rupat dengan serakahnya, 

investasi juga menyerang laut bagian utara pulau tersebut. Pertambangan PT Logomas Utama mengganggu 

aktivitas melaut nelayan tradisional Suku Akit. Pilihan mereka bertahan menggunakan alat tangkap ramah 

lingkungan malah diganggu aktivitas tambang pasir laut.  

Konflik di kawasan hutan akibat dominasi perusahaan sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit skala 

besar tetap terjadi. Bahkan legalitas kawasan hutan yang dimiliki rakyat digerus oleh aktivitas illegal logging 

yang didukung oknum penegak hukum. Hutan alam di Kepau Baru, Sungai Limau dan lainnya dirusak. Janji 

penegakan hukum serius setelah UU CK hanya bualan. Konflik di hutan dan kawasan hutan tidak hanya 

merugikan manusia. Pada 2022, media Riau kerap dihebohkan karena kematian satwa, khususnya harimau 

sumatera.  

Gambaran situasi ringkas ini memperlihatkan tidak ada ruang  yang benar-benar aman di Riau, baik untuk 

manusia, satwa dan entitas lainnya.  

Masyarakat Adat dan Perlindungan Setengah Hati 

Dorongan penerbitan aturan turunan dan penguatan kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat 

adat yang disampaikan WALHI Riau pada penghujung 2021 tidak membuat Pemerintah Provinsi lepas dari 

posisi diamnya. Instrumen pengakuan parsial melalui penetapan wilayah adat lintas kabupaten 

memperlihatkan Gubernur dan jajarannya masih setengah hati mengakselerasi kebijakan pengakuan dan 

perlindungan masyarakat adat. Bukan hanya itu, janji pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat sesuai 

komitmen Riau Hijau juga tidak kunjung dipenuhi.  

Dua aturan terkait masyarakat adat, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah 

Ulayat dan Pemanfaatannya; dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

seolah jadi teks mati. Tidak berdaya guna mengakselerasi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.  

Dalam sebuah diskusi yang ditaja WALHI Riau pada Senin, 16 Agustus 2022 bersempena peringatan HUT Riau 

ke-65 dan Hari Masyarakat Adat Internasional sekaligus jelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-

77, WALHI Riau menyerukan masyarakat adat di Riau ambil bagian secara aktif untuk merebut hak daulatnya. 

Bahkan WALHI Riau bersedia memfasilitasi masyarakat adat mempergunakan legal standing-nya untuk 

menuntut Gubernur dan para Bupati/Walikota untuk segera menerbitkan kebijakan dan mengambil tindakan 

yang memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap entitasnya sebagai subjek hukum berikut kearifan 

dan kekayaannya.  

Merumuskan Tuntutan Keadilan Bersama 

WALHI Riau sepanjang 2022 secara aktif mengarusutamakan isu dan tuntutan keadilan. Pengarusutamaan 

yang dilakukan fokus pada varian tuntutan keadilan ekologis, seperti tuntutan keadilan iklim, keadilan gender, 

dan keadilan antargenerasi. Proses ini menghasilkan capaian kecil, di mana pada 10 Desember 2022, tepat di 

Hari HAM, sekelompok anak muda mendeklarasikan ”Pernyataan Politik Anak Muda Riau untuk Lingkungan 

Hidup yang Lebih Baik dan Sehat.” Pernyataan tersebut menyerukan delapan tuntutan terkait lingkungan 

hidup dan hak asasi manusia.  

Capaian tersebut merupakan modal besar untuk masuk ke tahun politik 2023. Bagaimana mendorong anak 

muda ambil bagian secara aktif dalam menyebarluaskan tuntutan keadilan ekologis sekaligus bersolidaritas 
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kepada beragam komunitas yang juga berjuang menuntut keadilannya. Konsolidasi ini memposisikan anak 

muda sebagai garda depan guna memenangkan tuntutan. Kehadiran kelompok muda dalam perjuangan ini 

memastikan Indonesia dan Riau masih punya harapan perubahan.  

Upaya melahirkan perubahan besar di Pemilu 2024 mungkin sangatlah kecil. Kehadiran anak muda yang 

berproses dalam dinamika politik merupakan sebuah keniscayaan dengan harapan kelompok ini akan 

bertransformasi dan tumbuh menjadi kelompok terpelajar yang mampu meruntuhkan dominasi oligarki dan 

melahirkan suatu kekuatan politik alternatif di kemudian hari. Tentu, transformasi ini tetap membutuhkan 

kolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, di mana kita semua, harus ambil bagian dalam kerja 

pengorganisasian rakyat dan pertarungan wacana keadilan.  
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BAB II 
POTRET KEBIJAKAN DAN KONDISI PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA ALAM DI RIAU TAHUN 2022 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Bagian ini akan mencoba menggambarkan kondisi Riau terkait penguasaan ruang, konflik, dan isu lingkungan 

secara keseluruhan di Tahun 2022. Bagian ini juga akan menguraikan peran yang diambil WALHI Riau guna 

mendorong terwujudnya tata kelola lingkungan dan sumber daya alam yang baik di Riau. 

1. Penguasaan Ruang dan Kantong Kemiskinan 

Sebelum eksploitasi sumber daya alam melalui investasi industri perkebunan dan industri kehutanan 

marak, investasi di bidang industri ekstraktif di Riau bermula dari masuknya bisnis pertambangan 

minyak bumi, PT Caltex Pacific Indonesia pada tahun 1963 yang kemudian berganti nama menjadi PT 

Chevron Pacific Indonesia dan sekarang diambil alih negara melalui Pertamina Hulu Rokan. Puluhan 

tahun kekayaan alam Riau dikeruk. Selanjutnya, industri perkebunan dan kehutanan memulai 

ekspansi pada 1980-an. Industri rakus lahan tersebut mengubah hutan alam menjadi bentangan 

komoditi monokultur. Tidak hanya itu, industri pertambangan mineral, logam, batubara dan lainnya 

juga turut membahayakan kelangsungan hidup  masyarakat dan lingkungan hidup. 
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Olah data berbagai perizinan berbasis lahan yang dilakukan WALHI Riau sedikitnya 57% daratan Riau 

telah dikuasai investasi.2 Hal ini sejalan dengan data Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menyebut indeks gini 

ketimpangan tanah berdasarkan hak milik adalah 0,76, sedangkan ketimpangan tanah berdasarkan 

hak guna bangunan 0,95 dan ketimpangan tanah berdasarkan hak guna usaha 0,46. Artinya, sekitar 

1% penduduk Riau menguasai 76% tanah berdasarkan hak milik, 95% tanah untuk hak guna bangunan, 

dan 46% tanah untuk hak guna usaha. 3 

Tabel II.1.1. Penguasaan ruang industri ekstraktif di Riau 

No. Jenis izin Luas (ha) 

1 Kehutanan (IUPHHK-HTI, IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, 
IUPHHBK dan IPPKH) 

1.850.915 

2 Perkebunan (HGU dan izin tanaman lainnya) 1.128.045 

3 Pertambangan (IUP Mineral, Logam, Batubara dan 
Batuan) 

105.866 

4 Pertambangan Minyak dan Gas (Blok Rokan dan Blok 
CPP) 

1.608.600 

5 Perkebunan sawit dalam kawasan hutan 308.709 

Total 5.002.134 

 

Tabel di atas memperlihatkan penguasaan ruang untuk kepentingan investasi paling luas dikuasai oleh 

kelompok Kehutanan. Selanjutnya, diikuti pertambangan minyak dan gas, perkebunan khususnya 

kelapa sawit dan pertambangan lainnya.  

Tipuan kesejahteraan dari pintu investasi merupakan bulan yang mengantar mayoritas Masyarakat 

Riau masuk ke jurang penderitaan. Alm. Datuk Seri Al Azhar menyebut trickle down effect (tetesan 

pembangunan) yang digaungkan sejak orde baru hanya tipuan.4 Faktanya, masyarakat yang dijanjikan 

tetesan kesejahteraan hampir tidak pernah mendapatkan kesejahteraan secara komunal. Aktivitas 

tambang, perizinan hutan, perkebunan, pembangunan infrastruktur dan lainnya hanya melahirkan 

banyak cerita duka terhadap masyarakat terutama masyarakat adat. Fakta ini sejalan dengan olah 

data BPS yang dilakukan LAM Riau, di mana mayoritas penduduk miskin di Riau adalah masyarakat 

adat. 5  

 

 

 
2 Diolah dari berbagai sumber (Statistik KLHK 2019, Basis Data Geospasial LHK 2020-KLHK,  Statistik Perkebunan Unggulan 

Nasional 2020-2022 Ditjenbun-Kementan, Dinas ESDM Prov. Riau, www.bsp.co.id/block-cpp/ dan P3E Sumatera). 
3 Eliana Sidipurwanty dkk, Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah: Analisis di Tingkat Wilayah dan Rumah 

Tangga Petani, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bogor, 
2019, hlm. 81, 83 & 84. 
4 Rampas, Dir. Adhito Harinugroho dan Eko Yunanda, WALHI, 2020, Youtube diakses pada 19 Januari 2023. 
5 Boy Jerry Even Sembiring dkk, Kertas Kebijakan: Dilema Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Di Riau, WALHI Riau, 

2021. 

http://www.bsp.co.id/block-cpp/
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Tabel II.1.2. Sebaran penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2021 (riau.bps.go.id) 

Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 

2019 2020 2021 

Kuantan Singingi 31.220  29.340  28.900  

Indragiri Hulu 26.660  26.660  27.350  

Indragiri Hilir 48.290  44.290  44.610  

Pelalawan 45.980  45.880  49.300  

Siak 24.490  25.380  25.770  

Kampar 66.810  65.300  68.740  

Rokan Hulu 72.210  73.350  74.730  

Bengkalis 35.830  36.960  37.660  

Rokan Hilir 49.800  48.850  51.970  

Kepulauan Meranti 49.890  47.100  48.500  

Pekanbaru 28.600  30.400  32.730  

Dumai 10.950  9.880  10.570  

RIAU 490.720  483.390  500.810  

 

Merujuk pada tabel di atas, tingkat kemiskinan di Riau mengalami fluktuasi sejak 2019 sampai 2021. 

Selain itu, berdasarkan kabupaten/kota sebaran penduduk miskin dominan berada di Kabupaten 

Rokan Hulu, diikuti Kabupaten Kampar, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. Ini menunjukan bahwa 

mayoritas penduduk miskin berada di daerah pedesaan, bukti bahwa investasi industri ekstraktif skala 

besar kurang memiliki pengaruh yang positif untuk mengentaskan kemiskinan yang sebaran 

konsesinya banyak di desa-desa. Hal ini sejalan dengan laporan terbaru dari Berita Resmi Statistik BPS 

Provinsi Riau, per september 2022 jumlah penduduk miskin di Riau 493.130 jiwa. Sebaran berdasarkan 

daerah tempat tinggal juga masih didominasi di pedesaan dengan jumlah 305.170 jiwa.6  

2. Ancaman Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Ruang di Kawasan Hutan untuk Industri Ekstraktif 

Salah satu masalah yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(UU CK) ialah terkait pemutihan kejahatan pelanggaran kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang 

dimuat dalam Pasal 110A dan 110B. Dua pasal tersebut memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha 

yang melakukan keterlanjuran usaha di Kawasan Hutan, salah satunya di bidang perkebunan kelapa 

sawit. Aturan pemutihan ini, meskipun  terdapat pendekatan khusus terhadap kebun milik 

masyarakat, pada dasarnya hanya akan menguntungkan korporasi dengan skala usaha yang cukup 

besar. Selain itu, aturan ini juga akan memperparah kerusakan ekologis yang sudah terjadi akibat 

ekspansi usaha industri ekstraktif. Selain akan banyak wilayah yang sebelumnya merupakan Kawasan 

Hutan beralih fungsi menjadi wilayah industri ekstraktif, mekanisme ini juga akan berimplikasi pada 

penguasaan ruang yang makin timpang antara pemilik modal dengan masyarakat lokal. 

 
6 https://riau.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/895/profil-kemiskinan-di-provinsi-riau--september-2022.html diakses pada 19 

Januari 2023. 

https://riau.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/895/profil-kemiskinan-di-provinsi-riau--september-2022.html
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a. Skema Penyelesaian Keterlanjuran dan Pelanggaran di Kawasan Hutan dalam Pasal 110A dan 

110B 

Skema penyelesaian keterlanjuran Pasal 110A UU CK digunakan untuk setiap orang yang 

melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam 

kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang CK yang belum memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Skema ini dapat 

menyelesaikan masalah keterlanjuran kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi melalui 

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan. Selain harus memiliki izin Lokasi dan/atau izin usaha di 

bidang perkebunan, kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam 

Kawasan Hutan juga harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang diterbitkan oleh Pejabat yang 

berwenang pada saat usaha pertama kali dibangun dan/atau dioperasikan.7 Namun, apabila 

kegiatan usaha tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan 

Konservasi, maka dapat diberikan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha dengan mekanisme 

kerjasama atau kemitraan bersama Kementerian LHK. Persetujuan akan mencakup kewajiban-

kewajiban pelaku usaha untuk:  

a) Melakukan kegiatan jangka benah dengan tanaman pokok kehutanan sesuai silvikultur di sela-

sela tanaman sawit;  

b) Tidak melakukan penanaman sawit baru (replanting); dan  

c) Setelah habis 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), wajib mengembalikan areal usaha di dalam Kawasan Hutan kepada 

negara.  

Sementara itu, skema Pasal 110B ayat (1) digunakan untuk setiap orang yang melakukan 

pelanggaran di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum 

berlakunya UU CK. Penyelesaian untuk kasus 110B adalah dengan pemberian sanksi administratif 

berupa:  

a) penghentian sementara kegiatan usaha;  

b) pembayaran denda administratif; dan/atau  

c) paksaan pemerintah. 

Apabila kegiatan usaha berada di Kawasan Hutan Produksi maka dapat diberikan Persetujuan 

Penggunaan Kawasan Hutan yang berlaku sesuai jangka waktu Perizinan Berusaha sesuai 

bidangnya. Khusus untuk perkebunan kelapa sawit, diberi jangka waktu selama 1 (satu) daur 

paling lama 25 tahun sejak masa tanam (Pasal 436 angka (6) Permen LHK 7/2021). Jika terdapat 

tumpang-tindih dengan Perizinan di bidang kehutanan di kawasan Hutan Produksi, maka Menteri 

memfasilitasi kerja sama dalam hal kegiatan usaha. Namun, jika kegiatan usaha berada di kawasan 

 
7 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021. 
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Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi, maka areal kegiatan usaha harus 

dikembalikan kepada Negara. 

Kedua pasal di atas jelas telah menghilangkan unsur pidana yang sebelumnya dimuat dalam Pasal 

18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan (UU P3H). Pemberian kelonggaran dan pengampunan bagi pelaku usaha yang melakukan 

keterlanjuran di Kawasan Hutan mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di 

sektor kehutanan. Aturan turunan pelaksana UU CK tentang Peraturan Sanksi Administratif 

Kehutanan (PP Nomor 24 Tahun 2021) pun hanya berorientasi pada terpenuhinya jaminan usaha 

khususnya perkebunan di kawasan hutan. PP ini sama sekali tidak mempertimbangkan 

keberlanjutan fungsi ekologis Kawasan Hutan. Seharusnya kepatuhan dalam menjaga 

keberlanjutan ekologis menjadi salah satu indikator atau syarat untuk memperketat pemberian 

izin pelepasan bagi korporasi yang melakukan keterlanjuran dan pelanggaran di Kawasan Hutan. 

Misalnya, korporasi yang tercatat pernah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan terjadinya 

kebakaran lahan maka tidak dapat diberikan izin pelepasan Kawasan Hutan.  

Berlakunya mekanisme penyelesaian keterlanjuran dan pelanggaran di Kawasan Hutan dalam 

Pasal 110A dan 110B UU CK tentu tidak sejalan dengan upaya menjaga Kawasan Hutan sebagai 

satu kesatuan ekosistem yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan seluruh entitas alam. 

Hilangnya ribuan bahkan jutaan ha Kawasan Hutan tidak hanya akan merugikan bagi para satwa 

dan entitas lain yang mempunyai hak di wilayah tersebut, namun juga masa depan manusia yang 

akan kehilangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.  

Catatan Buruk Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup oleh PT Gandaerah Hendana 
 
Salah satu perusahaan yang masuk dalam skema penyelesaian keterlanjuran di Kawasan Hutan adalah 
PT Gandaerah Hendana (PT GH). PT Gandaerah Hendana memiliki izin pelepasan kawasan hutan 
dengan SK 806/KPTS-II/1993 seluas 12.775 ha, IUP dengan SK Nomor HK.350/E4.495/06.91 tanggal 29 
Juni 1991 dan HGU dengan SK Nomor 05/08/1997 tanggal 06 Juni 1997 seluas 13.884 ha. SK pelepasan 
Kawasan Hutan PT GH juga masuk dalam daftar evaluasi berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 yang terbit pada 5 Januari 2022. 
 
Berdasarkan overlay peta RTRW Tahun 1994, sejumlah 747,84 ha lahan konsesi PT GH masuk ke dalam 
APK Kehutanan. Sedangkan, menurut SK Menteri LHK No. SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 
menyebutkan ada ±1.820 ha luas konsesi PT GH yang diindikasikan sebagai lahan terbuka di kawasan 
HP. Sementara itu, berdasarkan data EoF, di tahun 2016 ada sebanyak 2.388 ha kawasan HPK dan HP 
baik yang ada di dalam maupun luar HGU yang telah ditanami sawit oleh PT GH (Laporan EoF, 2021).  
Angka ini tentu sangat jauh berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan data KLHK. 
 
Dalam 5 tahun terakhir, PT GH tercatat dua kali berurusan dengan penegak hukum terkait kasus 
kerusakan lingkungan. Pada tahun 2018, masyarakat Desa Ukui Dua melaporkan PT GH tentang 
pencemaran lingkungan Sungai Andan, Sungai Soni dan Sungai Ukui. Namun berdasarkan putusan PN 
Pelalawan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Plw, PT GH dinyatakan tidak bersalah dengan dalih permasalahan 
tersebut telah diselesaikan. PT GH beralasan bahwa ia telah memenuhi ketentuan tentang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan No. KPTS.660/BLH/II/2017/11 tanggal 09 Februari 2017 
Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT GH. Akan tetapi, pantauan 
WALHI Riau pada Desember 2022 masih menemukan adanya pencemaran limbah di sungai tersebut. 



 

12 
 

Kasus kedua pada 2020, PT GH dinyatakan bersalah sengaja membakar lahan seluas 580 ha yang 
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 
PT GH dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) dan biaya 
pemulihan lahan sebesar Rp 208.848.730.000 (dua ratus delapan milyar, delapan ratus empat puluh 
delapan juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya, PT GH melakukan banding ke Pengadilan 
Tinggi (PT) Pekanbaru.  Putusan PT Pekanbaru Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR kemudian 
membatalkan putusan PN Rengat Nomor 256/PID.SUS/2021/PN RGT dan menyatakan PT Gandaerah 
Hendana tidak bersalah. Lalu di tingkat kasasi Mahkamah Agung kembali menguatkan putusan PT 
Pekanbaru.  
 
Rentetan pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT GH patut menjadi perhatian untuk 
pemerintah dalam menjalankan skema 110A dan 110B di lokasi areal kerja PT GH. Terlebih PT GH yang 
seharusnya bertanggungjawab atas lokasi HGUnya yang terbakar justru mendapat vonis bebas 
menyebabkan ketidakjelasan akan siapa yang seharusnya melakukan pemulihan lingkungan di lokasi 
bekas karhutla. Ditambah SK pelepasan Kawasan Hutan yang dimiliki PT GH juga masuk dalam daftar 
evaluasi oleh KLHK, tentu tidak relevan jika nantinya PT GH justru mendapat tambahan pelepasan 
Kawasan Hutan. 

 

b. Proses Implementasi Pasal 110A dan 110B Nir-Partisipasi Publik 

Riau sebagai provinsi dengan luas perkebunan kelapa sawit terbanyak di Indonesia tidak lepas dari 

objek implementasi Pasal 110A dan 110B UU CK. Data Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 

mencatat luas total perkebunan kelapa sawit di Riau sebanyak 2,7 ha,8 sementara Data Pusat 

Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) pada 2020 menyebut luas kebun kelapa 

sawit di Riau 4,17 juta ha. Luas ini setara dengan 47,92%  luas daratan Riau. Data P3ES 

mengidentifikasi kepemilikan 1,89 juta  ha perkebunan kelapa sawit berada di kawasan hutan, 

dengan rincian: 308 ribu ha milik korporasi, 50 ribu ha milik masyarakat, dan 1,53 juta ha belum 

teridentifikasi.9 Interpretasi visual citra satelit Landsat 2019 dan 2020 (WWF & Setiabudi 2020), 

Eyes on the Forest (EoF) justru menemukan angka dua kali lipat dari data Dinas Perkebunan 

Provinsi Riau, yaitu sebanyak 5,40 juta ha (59%) daratan Riau merupakan tutupan kebun sawit. 

Dan ketika di tumpang tindih dengan peta Kawasan Hutan, 47% (2.519.854 ha) dari kawasan sawit 

tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Riau, menempati hampir setengah dari kawasan hutan 

(dari total 5.413.709 ha).10 Perbedaan jumlah angka luasan kebun sawit ini mungkin terjadi jika 

metode dan sumber yang dipakai berbeda. Setidaknya dapat dikatakan bahwa jumlah tutupan 

kebun kelapa sawit di Riau per-2020 adalah antara 4,17 juta hingga 5,4 juta ha.  

Dalam implementasi skema keterlanjuran UU CK, sejak Juni 2021 hingga November 2022, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) 

berisi inventarisasi data dan informasi subyek hukum yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan 

Hutan sebanyak sembilan tahap. Totalnya ada sebanyak 1.631 subjek hukum yang akan 

menggunakan skema 110A dan 110B, di mana 1.101 di antaranya merupakan subjek hukum di 

bidang perkebunan. Sayangnya, sampai saat ini data lengkap kesembilan SK Menlhk tersebut 

 
8 Statistik Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020, hlm. 5. 
9 Paparan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 di Provinsi Riau, 7 Maret 

2022. 
10 Eyes on the Forest, Omnibus Law bukan legalisasi otomatis untuk perkebunan sawit ilegal, Juni 2021, hlm. 5. 
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masih sulit diakses publik. Informasi terkait total subjek usaha itu pun dapat diperoleh dari 

kegiatan sosialisasi Satlak Wasdal Pokja VIII11 KLHK pada 26 Desember 2022 terkait Perhutanan 

Sosial. Sedangkan bagaimana proses dan perkembangan dari para subjek hukum dari entitas 

korporasi sampai saat ini tidak dapat diketahui.  

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh sabangmeraukenews.com, dari SK tahap I hingga VIII, 

ada 422 subyek hukum di Provinsi Riau yang masuk dalam data inventarisasi KLHK dengan estimasi 

luasan Kawasan Hutan yang dikuasai sebesar 331 ribu ha.12 Luas ini tentu bisa lebih besar lagi 

mengingat banyak subjek hukum yang tak disebutkan luasan areal hutan yang dikuasainya. Selain 

itu juga terdapat tambahan di SK kesembilan yang belum diketahui berapa subyek hukum beserta 

luas Kawasan Hutan yang dikuasainya. Berikut ini tabel jumlah subjek hukum di Provinsi Riau 

berdasarkan lokasi Kabupaten/Kota dalam SK tahap I-VIII, yang sebagian besar juga masih belum 

diketahui lokasinya. 

Tabel II.2.1 Data Jumlah Subjek Hukum yang Mengajukan Penyelesaian Keterlanjuran di Kawasan Hutan di 

Provinsi Riau dalam SK Menlhk Tahap I-VIII (sumber: sabangmeraukenews.com) 

No. Kabupaten/Kota Jumlah Subjek Hukum Luas (Ha) 

1. Rokan Hulu 16 51.465 

2.  Pelalawan 55 31.795 

3.  Kuantan Singingi 39 18.674 

4. Indragiri Hulu 10 16.531 

5. Kampar 44 12.911 

6. Dumai 6 9.591 

7. Rokan Hilir 18 7.926 

8. Siak 9 3.712 

9. Bengkalis 18 3.316 

10. Indragiri Hilir 6 2.667 

11. Pekanbaru 2 70 

12. Tanpa lokasi 199 172.345 

Total 
 

422 331.003 

 

Total luas di atas, yang masih akan terus bertambah, pun belum diketahui apakah akan 

menggunakan skema 110A atau 110B. Juga tidak dapat dipastikan berapa yang merupakan 

korporasi dan berapa kelompok masyarakat, serta berapa luas Kawasan Hutan yang kemudian 

diberikan legalitas berupa pelepasan atau persetujuan penggunaan Kawasan Hutan dan berapa 

yang harus dikembalikan kepada Negara. Tertutupnya proses penyelesaian keterlanjuran dalam 

Kawasan Hutan tidak membuka kemungkinan penyelidikan dan pemantauan secara aktif oleh 

masyarakat sipil. Akibatnya, masyarakat tidak dapat turut serta memberi masukan dan evaluasi 

 
11 Pokja VIII merupakan satu dari 10 Pokja yang dibentuk KLHK dalam Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Implementasi 

UU Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas memfinalisasi Perhutanan Sosial. 
12 https://www.sabangmeraukenews.com/berita/6592/data-lengkap-klhk-ungkap-331-ribu-ha-hutan-riau-dikuasai-ilegal-oleh-

422-kelompok-ini-sebaranny.html?page=2 diakses pada 18 Januari 2023. 

https://www.sabangmeraukenews.com/berita/6592/data-lengkap-klhk-ungkap-331-ribu-hektare-hutan-riau-dikuasai-ilegal-oleh-422-kelompok-ini-sebaranny.html?page=2
https://www.sabangmeraukenews.com/berita/6592/data-lengkap-klhk-ungkap-331-ribu-hektare-hutan-riau-dikuasai-ilegal-oleh-422-kelompok-ini-sebaranny.html?page=2
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terhadap proses penyelesaian keterlanjuran dalam Kawasan Hutan, yang dampaknya juga pasti 

akan sangat dirasakan oleh masyarakat. 

3. Perhutanan Sosial, Tanah Objek Reforma Agraria dan Pemulihan Hak Masyarakat Adat 

Karpet merah investasi berbasis lahan yang difasilitasi Negara menjadi sumber konflik 

berkepanjangan di Provinsi Riau. KPA mencatat sepanjang tahun 2022, 80 konflik agraria terjadi di 

perkebunan kelapa sawit.13 Legalisasi Wilayah Kelola Rakyat merupakan langkah penting untuk 

memastikan rakyat mendapatkan hak penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam 

yang didominasi oleh investasi perkebunan monokultur skala luas.  

Perhutanan Sosial bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi 

masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar 

kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Akselerasi Perhutanan Sosial, Pengakuan 

Hutan Hak serta redistribusi Tanah Objek reforma Agraria (TORA) menjadi alternatif penyelesaian 

permasalahan konflik khususnya yang berbasis ruang, pembalakan liar, dan karhutla dengan 

memberikan legalitas, pengakuan, dan perlindungan terhadap Wilayah Kelola Rakyat. 

Grafik II.3.1. Capaian Perhutanan Sosial Provinsi Riau (Ditjen PSKL KLHK, Oktober 2022) 

 

Realisasi capaian Perhutanan Sosial Provinsi Riau setiap tahun mengalami penambahan. Perhutanan 
Sosial serta penguatan posisi masyarakat adat menjadi salah satu indikator dari peningkatan kualitas 
pengelolaan sumber daya alam yang tertuang  pada dokumen Rencana aksi Riau Hijau sebagai 
komitmen pembangunan berkelanjutan pemerintah Provinsi Riau 2021-2024. Kurang dari dua tahun  
sisa masa pemerintahan Gubernur Riau ternyata belum bisa memberikan peningkatan berarti terkait 
pencapaian Perhutanan Sosial serta pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. 

 
13 https://betahita.id/news/detail/8356/kpa-catat-212-letusan-konflik-agraria-di-2022.html?v=1673576856 diakses pada 18 

Januari 2023. 

https://betahita.id/news/detail/8356/kpa-catat-212-letusan-konflik-agraria-di-2022.html?v=1673576856
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Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-

PKTL/REN/PLA.0/12/2021 Tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) (Revisi VII) 

alokasi Perhutanan Sosial Provinsi Riau adalah seluas 1.234.428 ha dan merupakan alokasi terluas di 

Pulau Sumatera. Merujuk data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 

(Ditjen PSKL) KLHK, sampai dengan 1 Oktober 2022 realisasi persetujuan pengelolaan Perhutanan 

Sosial Provinsi Riau seluas 136.954,54 ha yang diberikan dalam 99 SK kepada penerima manfaat 

27.054 KK.14  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau merinci perkembangan izin 

Perhutanan Sosial hingga Agustus 2022 menyajikan jumlah berbeda, sebagaimana ditunjukkan oleh 

tabel xxx.15 

Tabel II.3.1. Capaian Perhutanan Sosial di Riau (DLHK, 2022) 

No Skema PS Jumlah Izin Luas (ha) 

1 Hutan Desa 25                                        
68.428,00  

2 Hutan Kemasyarakatan 57                                        
39.473,00  

3 Hutan Tanaman Rakyat 7                                           
3.569,54  

4 Kemitraan Kehutanan 1                                           
4.000,00  

5 Hutan Adat 2                                               
407,80  

  Total 92                                     
115.878,34  

 

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi Perhutanan Sosial tahun 2022 baru mencapai 9,39% dari 

luas yang dialokasikan oleh KLHK untuk Riau. Data tersebut memperlihatkan capaian luasan hutan 

adat paling kecil. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan 

yang memberikan pengakuan dan perlindungan. Dalam catatan WALHI Riau, peraturan level provinsi 

yang pertama kali memberi perlindungan masyarakat adat di Riau adalah Peraturan Daerah Provinsi 

Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Perda 10/2015). Sayangnya, 

Perda ini memuat beberapa substansi yang bertentangan dengan semangat perlindungan masyarakat 

adat di Riau. Konsekuensinya Beberapa ketentuan Perda tersebut dibatalkan melalui Putusan 

Mahkamah Agung. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda 14/2018). Perda yang semangatnya memberi pengakuan subjek 

masyarakat hukum adat, namun sama sekali tak memberi pedoman pengakuan. 

Rendahnya capaian Perhutanan Sosial Riau tidak dapat lepas dari buruknya koordinasi Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dengan Lembaga Adat Melayu Riau dan CS untuk 

 
14 http://pskl.menlhk.go.id/berita/437-capaian-perhutanan-sosial-sampai-dengan-1-oktober-2022.html?showall=&start=3 

diakses pada 18 Januari 2023. 
15https://dislhk.riau.go.id/dokumen/Data%20Izin%20PS%20di%20Provinsi%20Riau%20Per%20Agustus%202022.xlsx diakses pada 

18 Januari 2023. 

http://pskl.menlhk.go.id/berita/437-capaian-perhutanan-sosial-sampai-dengan-1-oktober-2022.html?showall=&start=3
https://dislhk.riau.go.id/dokumen/Data%20Izin%20PS%20di%20Provinsi%20Riau%20Per%20Agustus%202022.xlsx
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percepatan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan Perhutanan Sosial. Begitu juga 

dengan tidak dibentuknya Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA), Gugus tugas yang seharusnya 

melakukan identifikasi serta pemetaan wilayah adat dan membangun kerangka acuan dalam 

mendorong pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Seluruh data tersebut memperlihatkan 

posisi rakyat, khususnya masyarakat adat belum menjadi subjek penting Pemerintah Riau. 

 

 

4. Konflik di Pesisir dan Pulau Kecil  

Bagian ini tidak secara spesifik membahas kondisi laut dan pulau kecil di Riau secara keseluruhan, 

melainkan hanya akan memotret kondisi dua wilayah pesisir dan laut di Riau, yaitu: (1) Pulau Rupat, 

Kabupaten Bengkalis; dan (2) Pulau Mendol, Kabupaten Pelalawan. Potret tersebut menurut kami 

dapat menggambarkan kondisi laut dan pulau kecil di Riau secara umum. Kedua pulau tersebut 

dikategorikan pulau kecil karena memiliki luas kurang dari 2.000 km², sebagaimana ketentuan Pasal 1 

angka 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil. Detail kondisi kedua lokasi kami uraikan dibawah ini. 

a. Pulau Kecil Rupat Dikepung Industri Ekstraktif 

Rupat merupakan pulau kecil terluar yang berada pesisir timur Sumatera. Luasnya ±1.524,55 km² 

atau ±152.455 ha. Secara administrasi, Pulau Rupat berada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 

Pulau ini dibagi menjadi dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat 

Utara. Terdapat enam belas desa/kelurahan di Kecamatan Rupat, sedangkan di Kecamatan Rupat 

Utara terdiri dari delapan desa/kelurahan. Menurut data BPS Kabupaten Bengkalis 2021, diketahui 

jumlah penduduk di Kecamatan Rupat sebanyak 34.719 jiwa dan di Kecamatan Rupat Utara 

sebanyak 14.117 jiwa.  Mayoritas penduduk pulau merupakan etnis melayu, yang hidup rukun 

dengan berbagai ragam suku lainnya termasuk Suku Akit. Sebanyak 77,39% daratan Pulau Rupat 

merupakan ekosistem gambut. Berdasarkan fungsinya ekosistem gambut di sana terdiri dari  

7.947 ha fungsi budidaya dan 50.038 ha fungsi lindung. Sayangnya sebagai pulau kecil yang 

mayoritasnya gambut, Pulau Rupat dibebankan izin yang begitu luas. Tercatat  61,7% daratan 

Pulau Rupat merupakan wilayah perizinan perkebunan kelapa sawit dan akasia/eukaliptus. Selain  

daratannya yang dirusak investasi, Negara juga membebankan wilayah laut Pulau Rupat dengan 

izin tambang pasir laut.  
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Peta II.4.1. Pulau Rupat dengan Fungsi Ekosistem Gambut dan Konsesi 

Informasi dari website Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyebut mayoritas mata pencaharian 

penduduk dua kecamatan di Pulau Rupat adalah pengrajin, petani dan nelayan.16 Mayoritas 

pengrajin melakukan pekerjaannya dari hasil olah sumber daya alam setempat. Data ini 

menggambarkan bahwa di Pulau Rupat terdapat ketergantungan masyarakat dengan keberadaan 

sumber daya alam. Sayangnya, kondisi ini diikuti dengan fakta adanya ancaman aktivitas industri 

ekstraktif di pulau tersebut. Keberadaan korporasi mengakibatkan ketimpangan penguasaan 

ruang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan muka tanah (subsidensi), abrasi hingga 

konflik agraria. Beragam persoalan tersebut mengancam keberlanjutan mata pencaharian 

masyarakat Rupat khususnya Suku Akit dan ekosistem Pulau Rupat. 

b. Ekspansi Korporasi Perkebunan Sawit di Pulau Kecil Mendol 

Mendol merupakan pulau kecil yang berada pesisir pantai timur Sumatera. Bagi masyarakat lokal, 

pulau kecil yang secara administratif berada di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, 

Provinsi Riau ini lebih dikenal dengan nama Pulau Penyalai. Pulau ini mempunyai luas 30.717 ha 

dengan jumlah penduduk sebanyak 13.645 jiwa, dan terdapat 6 pemerintahan desa serta 1 

pemerintahan kelurahan. Selain sebagai pulau kecil, Mendol juga merupakan pulau yang 

mempunyai kekhususan ekosistem. Hampir seluruh pulaunya merupakan kawasan ekosistem 

gambut, merujuk data Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), pulau tersebut masuk ke dalam fungsi 

ekosistem gambut (FEG) lindung dengan luas 18.592 ha dan 12.068 ha lainnya masuk dalam 

kategori gambut fungsi budidaya. Menurut sejarah yang diceritakan warga setempat, pulau 

tersebut merupakan lahan gambut karena terbentuk dari endapan yang datang dari Sungai 

Kampar yang terhenti menjelang sampai laut. 

 
16 https://camatrupat.bengkaliskab.go.id/web/statistik/pekerjaan diakses pada 19 Januari 2023. 

https://camatrupat.bengkaliskab.go.id/web/statistik/pekerjaan
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Peta II.4.2. Pulau Mendol dengan Fungsi Ekosistem Gambut 

 

Mayoritas mata pencaharian masyarakat setempat adalah nelayan, petani, peternak dan buruh 

perkebunan. Pulau ini juga dikenal sebagai salah satu penghasil beras terbaik di Provinsi Riau. 

Masyarakat Pulau Mendol mulai terganggu setelah adanya informasi bahwa akan ada korporasi 

perkebunan kelapa sawit, PT Trisetia Usaha Mandiri (PT TUM) yang akan beroperasi di pulau 

mereka. Korporasi yang berpotensi menimbulkan konflik ini pun ditolak masyarakat. Selain akan 

merampas ruang hidup masyarakat, aktivitas korporasi juga akan mengancam ekosistem Pulau 

Mendol dan mempercepat penurunan muka tanah (subsidensi) hingga akhirnya 

menenggelamkan Pulau Mendol. 

Merusak Pulau dan Merampas Ruang Hidup Masyarakat Pesisir 

Pada 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo pada konferensi pers di Istana Bogor, presiden menyebut 
“Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak 
sesuai dengan peruntukan dan peraturan kita cabut.” Pernyataan ini seharusnya diikuti dengan 
pencabutan izin-izin yang saat ini bermasalah di banyak tempat, termasuk pulau-pulau kecil. 

Di Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Kegiatan tambang pasir oleh PT Logomas Utama 
(LMU) telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap penghidupan masyarakat. 
PT LMU merupakan korporasi tambang pasir yang mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk 
produksi dengan Nomor SK 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/66 pada 29 Maret 2017. Meskipun telah 
mengantongi IUP sejak 2017, aktivitas produksi perusahaan baru dijalankan pada akhir 2021. 
Pemberian IUP pada 2017 itu sendiri sebenarnya bermasalah. AMDAL PT LMU bernomor: 
2940/28/SJN.T/1998 dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 1998. Namun, pada saat PT LMU 
mengajukan kembali IUP pada 2017, AMDAL tersebut tidak diperbarui lagi. Pasal 24 angka (1) 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1999 menyatakan, “Keputusan kelayakan lingkungan 
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hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini, 
apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 
diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut”. Merujuk aturan tersebut maka AMDAL PT LMU 
seharusnya dinyatakan kadaluarsa.  

Penolakan keberadaan aktivitas tambang PT Logomas Utama (PT LMU) di laut bagian utara Pulau 
Rupat dilakukan sejak September 2021 oleh nelayan tradisional yang sebagian besar adalah 
masyarakat adat Suku Akit. Bagi para nelayan khususnya nelayan Desa Suka Damai dan Desa Titi Akar, 
hasil tangkap ikan mereka berkurang sejak PT LMU beroperasi. Selain itu, aktivitas penambangan pasir 
PT LMU juga berpotensi merusak biota laut, terumbu karang, habitat dugong, dan menimbulkan 
abrasi yang dapat membuat Pulau Beting Aceh, Pulau Babi dan seluruh Pulau Rupat Utara terancam 
tenggelam. 

Merespon penolakan tersebut, Gubernur Riau pada 12 Januari 2022 mengirim surat rekomendasi 
kepada Menteri ESDM untuk mencabut IUP perusahaan tersebut. KKP juga memberi respon positif 
terhadap penolakan aktivitas tambang yang disuarakan warga dengan menghentikan aktivitas 
tambang PT LMU pada Februari 2022. Dasar penghentian aktivitas tambang tersebut karena PT LMU 
tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di perairan Pulau 
Rupat Provinsi Riau. Penghentian aktivitas tambang ini ditindaklanjuti KKP dengan mengirim surat 
kepada Menteri ESDM pada 4 April 2022 untuk melakukan evaluasi penambangan pasir laut di 
perairan Pulau Rupat. Paska nelayan Pulau Rupat melakukan audiensi dengan Kementerian/Lembaga 
Negara, Komnas HAM juga mengirim surat ke Menteri ESDM berisi permintaan keterangan dan tindak 
lanjut terkait penolakan aktivitas perusahaan serta permohonan pencabutan izin PT Logomas Utama 
(PT LMU) di Pulau Rupat Provinsi Riau. 

Di Pulau Mendol, Kabupaten Pelalawan, konflik berawal dari Surat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) 
BPN Provinsi Riau Nomor: MP.3.02/2123-14/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022. Surat yang ditujukan 
kepada Direktur PT TUM. Surat itu memuat peringatan kepada PT TUM dalam jangka paling lama 20 
(dua puluh) hari kalender untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan/ tau 
memelihara tanah HGU-nya. Berdasarkan surat tersebut, PT TUM melakukan aktivitas pembangunan 
kanal, yang kemudian mendapat penolakan dari warga. Secara administratif, surat pemicu konflik 
tersebut memuat beberapa cacat substansi dan prosedur, yaitu: 1) Surat ini tidak memperhatikan 
fakta pencabutan IUP PT TUM. Pasca pencabutan tersebut, seharusnya PT TUM tidak dapat 
melakukan rangkaian aktivitas perkebunan; 2) Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah mengirim surat kepada 
Menteri ATR/ Kepala BPN pada 31 Agustus 2020 yang memuat dua hal penting, yaitu (a) 
pemberitahuan pencabutan IUP; (b) usulan pencabutan hak atas tanah/HGU PT TUM; dan 3) Kakanwil 
BPN Provinsi Riau abai terhadap ketidakpatuhan dan/ atau pelanggaran PT TUM atas Keputusan 
Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor: 103/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pemberian HGU atas nama 
PT TUM di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ketidakpatuhan dan/ atau pelanggaran yang diabaikan 
oleh Kakanwil, yaitu:  

a) Abai terhadap kewajiban diktum kedua huruf b untuk mencegah kerusakan sumber daya alam 

dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup. Surat yang dikirim oleh Kakanwil BPN 

Provinsi Riau malah mengakibatkan pembukaan kanal di ekosistem gambut; 

b) Abai terhadap kondisi areal HGU yang 47%-nya merupakan pemukiman dan perkebunan 

masyarakat. Surat Kakanwil berpotensi melahirkan pelanggaran terhadap kewajiban diktum 

kedua huruf n dan diktum keenam KTUN HGU; dan 

c) PT TUM tiga tahun lebih sejak penerbitan HGU tidak mengusahakan, menggunakan, dan 

memanfaatkan tanahnya. Merujuk pada ketentuan diktum kedelapan HGU dan fakta 
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tersebut, maka seharusnya Kakanwil BPN Provinsi Riau menertibkan HGU dan 

mempersiapkannya untuk didayagunakan sebagai tanah terlantar. 

Berdasarkan uraian di atas, surat Kakanwil BPN Provinsi Riau tidak hanya berpotensi memicu konflik 
agraria, namun juga mengandung sifat perbuatan melawan hukum. Sehingga wajar, Bupati Pelalawan 
mengambil sikap tegas meminta PT TUM untuk menghentikan aktivitasnya di Pulau Mendol. 
Penghentian aktivitas ini disampaikan melalui Surat Nomor 500/DPMPTSP/2022/276 tanggal 11 Juli 
2022. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga memasang plang larangan aktivitas di lokasi 
tersebut. Selanjutnya pada 30 Januari 2022, masyarakat Pulau Mendol mendapat kabar baik dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/I/2023 tentang 
Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 00146 dan 00147 atas nama PT 
Trisetia Usaha Mandiri. Dengan adanya SK ini, maka HGU PT TUM dinyatakan batal. Namun demikian, 
perjuangan masyarakat Mendol akan terus berlanjut untuk tetap menjaga pulaunya dari ekspansi 
industri ekstraktif lainnya. 

 

5. Dorongan Perbaikan Kebijakan Pengelolaan Sampah 

Bagian ini akan memaparkan upaya advokasi dan bacaan kebijakan terkait pengelolaan sampah baik 

di tingkat Provinsi maupun Daerah. Selama periode 2022, WALHI Riau melakukan advokasi dan 

pendampingan terkait pengelolaan sampah dan pembatasan plastik sekali pakai di Kota Pekanbaru, 

Kabupaten Siak, dan Rokan Hulu.  

a. Komitmen Semu Pemerintah Provinsi Riau  

Sampai saat ini Provinsi Riau belum dapat memenuhi target pengurangan sampah nasional 

sebesar 30 persen pada tahun 2025 mendatang. Upaya 12 Kabupaten dan Kota di Riau dalam 

mengurangi sampahnya belum sebanding dengan produksi sampah yang dihasilkan Data Sistem 

Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) menyebut terjadi lonjakan timbulan sampah dari buangan rumah tangga, industri, ritel dan 

usaha mikro berdasarkan data primer jumlah sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir 

(TPA) Kabupaten/Kota se-provinsi Riau mencapai 1,1 hingga 1,2 ton per tahun.   

Di tataran Nasional, penanganan sampah menjadi perhatian khusus. Hal ini disampaikan Presiden 

Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Badan Pengelola 

Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) tahun 2022 lalu. BPDLH sebagai pengelola dana diminta untuk 

menangani persoalan sampah mulai dari laut, sungai, dan perkotaan.  

Terkait penanganan sampah, khususnya pembatasan plastik, Pemerintah Pusat telah menerbitkan 

Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perpres 97/2017) 

menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, 

salah satunya mencakup sampah plastik, sebesar tiga puluh persen pada tahun 2025. Pada tahun 

2019, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Permen tersebut 

membebankan kewajiban pada produsen untuk mengurangi produk, kemasan produk, dan/atau 
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wadah produk yang sifatnya sulit diurai oleh alam, tidak dapat diguna ulang, dan/atau tidak dapat 

didaur ulang, salah satunya adalah produk, kemasan, atau wadah yang berbahan dasar plastik.17  

Urgensi ini dibuat untuk mengurangi ancaman ke depan terhadap sumber air dan sumber 

makanan dari laut dan sungai dari kontaminasi mikroplastik. Selain itu zat kimia berbahaya yang 

terkandung dalam plastik serta akumulasi mikroplastik dan nano plastik juga merusak tubuh 

manusia dalam jangka panjang. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota 

berkewajiban untuk menerbitkan peraturan tentang pembatasan plastik sekali pakai. 

Sejak periode pertama pemerintahannya, Gubernur Riau dibenturkan dengan sengkarut tata 

kelola sektor lingkungan hidup, salah satunya soal penanganan limbah seperti sampah. Untuk 

mengurai persoalan tersebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024, yang telah mengalami perubahan. 

RPJMD ini memiliki visi Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul 

di Indonesia (RIAU BERSATU) dengan lima isu strategis, salah satunya isu kedua, Peningkatan 

Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Pada 

bagian ini Pemprov Riau fokus untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indikator 

indeks kualitas air, air laut, udara, lahan dan menurunnya emisi gas rumah kaca.  

Pada bagian gambaran umum RPJMD, disebutkan terjadi peningkatan jumlah timbulan sampah 

sejak 2016 hingga 2020. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Muara Fajar, Kota Pekanbaru menjadi 

penampung volume sampah paling tinggi dan TPA Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu 

(Inhu) sebaliknya. Asumsinya bahwa Kota Pekanbaru sudah bisa melayani pengangkutan sampah 

ke pemukiman masyarakat, serta memiliki jumlah penduduk terbanyak. Selain itu 9 Kabupaten 

dan Kota sudah menerapkan sistem pemrosesan sampah dengan controlled landfill sedangkan 3 

Kabupaten lainnya masih menggunakan sistem open dumping. Hal ini disebabkan kondisi lahan 

gambut sehingga pembangunan TPA dengan sistem controlled/sanitary landfill memerlukan biaya 

yang sangat tinggi. Pada tabel indikator kinerja daerah urusan pemerintahan bidang lingkungan 

hidup dan indikasi program prioritas, terkait penanganan Sampah pada 2023, DLHK menargetkan 

pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, 27 persen. 

Kemudian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan 

Pertanahan (PUPRPKPP) menyiapkan program pengembangan sistem  dan pengolahan 

persampahan regional dengan indikator daya tampung TPA 35 persen. 

Komitmen Pemprov Riau untuk pembangunan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

sesuai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program dalam RPJMD, diperkuat kembali 

dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau No 9 tahun 2021 tentang Riau Hijau. Ada tiga isu 

penting yang disusun dalam Rencana Aksi Riau Hijau, yaitu: (1) meningkatkan pengendalian 

kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya 

alam; dan (3) meningkatkan bauran energi dari sumber daya terbarukan. Penanganan sampah 

masuk dalam isu pertama, dengan permasalahan meningkatnya timbulan sampah menjadi target 

 
17 Amici Curiae Brief/Pendapat Hukum Para Sahabat Pengadilan dalam Gugatan Warga Negara terhadap Pengelolaan Sampah di 

Kota Pekanbaru No. 262/PDT.G/2022/PN.PBR; Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI); Indonesian Center for Environmental Law 

(ICEL); Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP); The Nexus Foundation for Environmental Health and Development 

(Nexus 3 Foundation) ; 18 Juli 2022 . 
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Pemprov Riau dalam pengurangan dan penanganan sampah serta optimalisasi pembinaan, 

pengawasan dan pengelolaan limbah. 

Secara rinci pengurangan dan penanganan sampah dijelaskan dalam tabel pemetaan Rencana Aksi 

Daerah (RAD) Riau Hijau, dengan kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan 

Regional oleh DLHK, di antaranya: (1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem 

Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi; (2) Pembangunan TPA/TPST/SPA 

Kewenangan Provinsi; (3) Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi; (4) Peningkatan 

TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi; (5) Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan; dan (6) 

Fasilitasi Kerjasama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota. Selain itu ada juga kegiatan 

Peningkatan pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional dengan sistem Sanitary Landfill, 

seperti: (1) Pengadaan lahan TPA Regional Provinsi Riau; (2) Penyusunan Dokumen DED dan 

Amdal; (3) Pembangunan TPA dan Fasilitas Pendukungnya; (4) Penyusunan Perda Persampahan; 

(5) Penyiapan Kelembagaan dan Sistem Pengelolaan TPA Terpadu; (6) Operasional dan 

Pengembangan TPA; dan (7) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 

Di awal pemerintahannya, Gubernur Riau menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 50 Tahun 

2019 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP) di Lingkungan Pemerintahan 

Provinsi Riau. Jenis plastik yang dibatasi seperti: kantong; botol/ gelas kemasan; polysterina 

(styrofoam); sedotan; dan wadah makanan kemasan. Kemudian kegiatan yang dikenai 

pembatasan penggunaan jenis plastik yaitu: acara peringatan hari besar dan event lainnya; 

kegiatan jamuan tamu;  rapat-rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Perangkat 

Daerah; dan kegiatan sehari-hari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah. 

Gubernur Riau bersama jajarannya melakukan evaluasi dari tim yang dibentuk oleh Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) tiap tahunnya dalam laporan capaian pengurangan dan penanganan 

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan Kebijakan dan 

Strategi Nasional (Jakstranas). Namun dalam pengamatan WALHI Riau Pergub No 50 Tahun 2019 

masih sebatas dokumen yang belum memiliki capaian. Pemerintah dan OPD dalam melaksanakan 

kegiatan rapat dan kegiatan besar masih menggunakan kemasan plastik. Selain itu tidak ada 

contoh yang terkonsep dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye pembatasan plastik 

seperti menggunakan botol minuman sebagai wadah air, membawa tempat makanan dan 

berbelanja menggunakan kantong yang ramah lingkungan. 

Hal ini diperkuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DLHK Provinsi Riau 2020 dan 

2021, disebutkan dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah 

terbentur beberapa persoalan, yaitu: 

1. Hasil capaian Jakstrada Provinsi Riau diisi berdasarkan hasil capaian 12 kabupaten/kota, 

namun masih ada kabupaten/kota yang Jakstradanya belum selesai dan belum mengirimkan 

ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;  

2. Masih banyak OPD di lingkup pemerintah Provinsi Riau belum menerapkan PSP pada kegiatan 

maupun acara kantor;  

3. Hampir sebagian besar kabupaten/kota belum menerapkan PSP;  
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4. Dalam hal capaian pengurangan sampah masih sangat minim karena masih minimnya 

kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, misal penerapan BS, rumah 

kompos, PDU dan sebagainya; 

5. Sebagian TPA di kabupaten/kota masih ada yg open dumping;  

6. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kabupaten/kota masih sangat kurang;  

7. Kurangnya pembinaan kepada masyarakat terkait pengurangan sampah dari sumbernya. 

Kemenangan Gugatan CLS Sampah di Pekanbaru  

September 2021, Riko Kurniawan, Sri Wahyuni dan Koalisi Sapu Bersih mengajukan gugatan warga 

negara atau citizen lawsuit terkait persoalan sampah di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan pihak 

tergugat Walikota dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan DPRD Kota Pekanbaru. Ketiga 

pihak tersebut diminta untuk membenahi kebijakan pengelolaan sampah, baik kebijakan penanganan 

maupun pembatasan. Proses sidang berjalan 21 kali, terdiri dari: pemeriksaan berkas para pihak, mediasi, 

pengajuan gugatan, pengajuan jawaban, pengajuan replik, putusan sela, pemeriksaan barang bukti, 

pemeriksaan saksi fakta, pemeriksaan ahli, kesimpulan para pihak, dan putusan majelis hakim.  

Koalisi Sapu Bersih mencatat, masalah pengelolaan sampah tiap tahun terus terjadi. Pada Juni 2016, 

pengelolaan sampah dipegang oleh PT Multi Inti Guna (MIG) dan kepala dinas teknis saat itu yang dijabat 

oleh Edwin Supradana. Lalu timbul persoalan di PT MIG yang menunggak gaji pekerja, ratusan pekerja 

mogok, hingga sampah menumpuk. Masalah lain muncul dengan dicabutnya kontrak PT MIG dan jabatan 

kepala dinas teknis serta kepala bidang dinas teknis dicopot. Pada tahun yang sama, ketersediaan armada 

yang kurang menjadi alasan tidak beresnya penanganan sampah di Kota Pekanbaru. Berikutnya pada 

awal 2021, kontrak dua perusahaan swasta, PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah habis dan lelang 

jasa pengangkutan sampah terlambat membuat gundukan sampah teronggok selama tiga bulan. 

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan Wali Kota, DPRD dan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru terbukti melawan hukum, karena lalai mengelola 

sampah. Putusan 262/Pdt.G/2021/PN Pbr memuat tiga hal krusial. Pertama terkait penerbitan kebijakan, 

kedua melakukan tindakan guna memastikan pengelolaan sampah berlangsung baik, dan ketiga 

menyediakan alokasi anggaran memadai yang direncanakan secara efektif dan efisien. Terkait penerbitan 

kebijakan, Walikota Pekanbaru dihukum untuk segera menerbitkan peraturan tentang pembatasan 

penggunaan plastik sekali pakai dan bersama-sama dengan DPRD menerbitkan peraturan yang 

memperkuat kebijakan pengelolaan sampah. Untuk anggaran, Walikota dan DPRD Pekanbaru dihukum 

untuk menyegerakan alokasi anggaran untuk peralihan jenis TPA dari Control Landfill ke Sanitary Landfill. 

Desakan peralihan ini sesuai dengan dengan perintah UU 18/2008. Hingga saat ini pihak tergugat belum 

sepenuhnya melaksanakan apa yang tertuang dalam putusan tersebut, padahal sudah kewajibannya 

memastikan seluruh penduduk Pekanbaru mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

 

b. Upaya Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Siak dan Rokan Hulu 

Data kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Siak menunjukkan bahwa Kabupaten Siak berhasil 

mengurangi sampah sebesar 19,17 persen. Pencapaian tersebut menempati urutan kedua terbaik 

dari dua belas kabupaten/kota di Provinsi Riau. Selanjutnya, Data Sistem Informasi Pengelolaan 

Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut 

komposisi sampah plastik di Kabupaten Siak sebesar 15,99 persen, berada di bawah komposisi 

sampah sisa makanan (28,43%). Keberadaan Perbup 103/2019 merupakan modal penting bagi 
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Kabupaten Siak untuk mendorong pengurangan kuantitas sampah lebih signifikan. Khususnya 

sampah yang bersumber dari plastik sekali pakai.  

Guna memaksimalkan upaya pengurangan sampah dari plastik sekali pakai, tentu dibutuhkan 

penguatan terhadap Perbup 103/2019. Terkait dengan penguatan substansi Perbup, harus 

diperhatikan ketentuan angka 237 Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Ketentuan itu 

menyebut, “jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a) sistematika 

Peraturan Perundang-undangan berubah; b) materi Peraturan Perundang-undangan berubah 

lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c) esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan 

yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-

undangan yang baru mengenai masalah tersebut.” 

Merujuk ketentuan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Siak dalam melakukan penguatan 

pengurangan penggunaan kantong plastik dapat melakukannya melalui perubahan Perbup. 

Apabila kebijakan hendak diperluas menjadi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, maka 

penguatannya harus dilakukan dengan menerbitkan Perbup baru. Perbup baru tersebut sekaligus 

mencabut Perbup 103/2019 dengan pertimbangan pada: 

a) penguatan terhadap plastik sekali pakai yang dilarang atau dibatasi; 

b) penguatan pengaturan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan; 

c) pemilihan terhadap subjek yang terkena dampak pembatasan penggunaan plastik sekali pakai; 

d) penguatan pengaturan pembinaan dan pengawasan; 

e) penambahan pengaturan pengaturan instrumen penegakan hukum dan pemberian insentif; 

dan perumusan ketentuan peralihan. 

Selain Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) juga menerbitkan 

Peraturan Bupati (Perbub) No 8 tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai 

di Lingkungan Pemkab Rohul. Setahun setelahnya Pemerintah Kabupaten Rohul mengesahkan 

Peraturan Daerah (Perda) No 1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. 

Dalam dokumen RPJMD Rokan Hulu Tahun 2021-2026 menyebutkan, sejak 4 tahun terakhir 

belum ada perkembangan yang signifikan terkait penanganan sampah, khususnya sampah di 

lingkungan perumahan perkotaan. Pada tahun 2017, persentase jumlah sampah yang tertangani 

sebesar 19.30 persen, selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 18.70 

persen, hingga tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 19.54 persen. Namun, pada tahun 2020 

persentase jumlah sampah yang tertangani kembali mengalami penurunan menjadi 18,83 persen.  

Kabupaten Rokan Hulu hanya memiliki 1 (satu) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sanitary landfill 

di Kecamatan Rambah yang berfungsi menampung sampah masyarakat di 2 (dua) kecamatan. 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lainnya belum bertipe sanitary landfill yang menangani sampah 

masyarakat di 1 (satu) kecamatan yaitu di Kecamatan Ujung Batu. Data SIPSN Kementerian LHK 

menyebut pada 2022, timbulan sampah di Kabupaten Rohul mencapai 132,613.76 ton/tahun 

dengan komposisi terbesar dari sampah makanan 30.5 persen, lainnya 27,4 persen dan plastik 
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20,2 persen.18 Dari data tersebut Pemkab Rohul melakukan pengurangan 25.0055.16 ton/tahun 

atau 18.89 persen dan penanganan 21.640.85 ton/tahun atau 16.32 persen. Rendahnya capaian 

pengurangan dan penanganan sampah karena belum optimalnya pemberdayaan kepada 

masyarakat serta kurangnya sarana dan prasarana. Hadirnya Perbup Pembatasan Penggunaan 

Plastik Sekali Pakai juga belum memberikan pengaruh terhadap pola hidup masyarakat untuk 

membatasi penggunaan plastik dalam aktivitas sehari-hari, sehingga perlu adanya penguatan 

terhadap kebijakan ini. 

6. Situasi Hutan Alam Tersisa di Riau 

Pada tahun 2022, hutan alam di Riau hanya tersisa 1.398.582 ha.19 Riau telah kehilangan 79,21% atau 

5.328.964 ha hutan alam sejak tahun 1982. Laju deforestasi di Riau disebabkan oleh aktivitas korporasi 

HTI, perkebunan sawit dan cukong-cukong yang merambah kawasan hutan lindung, konservasi dan 

taman nasional. Laju deforestasi terbesar terjadi pada periode 1999-2000 dengan luas 858.592 ha. 

Untuk lebih rinci mengenai laju deforestasi di Provinsi Riau dapat diketahui pada tabel 1 dan grafik 1 

sebagai berikut: 

Tabel II.6.1 Laju Deforestasi di Provinsi Riau periode 1982-2022 

Tahun Luas Tutupan Hutan Deforestasi Durasi (Tahun) Def/Th (Ha) 

1982 – 1999 6.727.546 2.117.027  17          124.531  

1999 – 2000 - 858.591  1          858.591  

2000 – 2002 - 228.659  2          114.329  

2002 – 2004 3.380.328 261.705  2          130.852  

2004 – 2005 - 158.513  1          158.513  

2005 – 2007 - 545.425  2          272.713  

2007 – 2009 - 183.295  2            91.648  

2009 – 2012 - 565.598  3          188.533  

2012 – 2015 2.005.565 360.359  3          120.120  

2015 – 2017 1.645.206 155.796 3            51.932  

2017 – 2018 1.489.410 13.669 1            13.669  

2018 – 2019 1.442.669 33.072 1            33.072  

2019 – 2020 1.427.363 15.306  1            15.306  

2020 – 2022 1.398.582 28.781 2 14.390,5 

Sumber: Jikalahari, 2022 

Grafik II.6.1 Laju Deforestasi di Provinsi Riau periode 1982-2020 

 
18 https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan diakses pada 18 Januari 2023. 
19 Catatan Akhir Tahun 2022 Jikalahari: Pemulihan Melambat Kerusakan Di Depan Mata, Jikalahari, 2022, hlm. 12. 

https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan
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   Sumber: Jikalahari, 2022 

Sepanjang 2022, Riau telah kehilangan hutannya seluas 28.781 ha. Pengurangan ini terjadi di areal 

yang dibebani izin HTI sebanyak 7.905 ha, 2.306 ha di areal yang dibebani izin HGU, sekitar 1.283 ha 

di areal HTI yang izinnya dicabut pada 2022, dan 7.097 ha di areal konservasi serta sisanya berada di 

areal lainnya.  

Selain menjadi lokasi deforestasi terbesar, sektor kehutanan juga mendominasi penguasaan ruang di 

Riau. Sebanyak 21,27% atau 1.850.915 ha daratan Riau telah dikuasai oleh berbagai korporasi di sektor 

kehutanan.20 Dominasi tersebut mengakibatkan 3 (tiga) persoalan lingkungan hidup sebagai akibat 

dari praktik buruk HTI atau Kebun Kayu. Pertama, sebagai penyumbang laju deforestasi terbesar; 

Kedua, sebagai penyumbang terbesar polusi dari proses kebakaran hutan dan lahan yang terjadi 

selama satu dekade belakangan; dan yang ketiga, menghilangkan hak generasi yang akan datang atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keanekaragaman hayati, termasuk menurunkan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan sebagai habitat dari beragam biodiversitas.21  

Deforestasi seluas 28.781 ha pada tahun 2020-2022 membuktikan buruknya pengelolaan yang 

dilakukan oleh perusahaan HTI sehingga menyebabkan persoalan lingkungan hidup. Kebakaran hutan 

dan lahan yang terjadi berulang kali, memperparah hadirnya HTI di provinsi Riau. Selain itu, 

perusahaan HTI juga menyebabkan masalah lain. Dengan bantuan negara, HTI merebut ruang hidup 

masyarakat adat. Salah satunya kasus Bongku yang terjadi pada tahun 2020. 

 

Kasus Bongku merupakan persoalan dan bukti nyata bahwa perusahaan HTI merebut bahkan 

menghilangkan ruang hidup Masyarakat Adat Suku Sakai. Bongku dihukum setahun penjara dan 

denda Rp 200 juta karena mengelola tanah ulayatnya sendiri yang berada pada kawasan konsesi 

PT Arara Abadi. Konflik antara PT Arara Abadi dengan Masyarakat Adat Suku Sakai sudah lama 

terjadi sejak diterbitkannya izin PT Arara Abadi terbit di atas tanah perladangan masyarakat Suku 

 
20 Diolah dari berbagai sumber (Statistik KLHK 2019, Basis Data Geospasial LHK 2020-KLHK,  Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 

2020-2022 Ditjenbun-Kementan, Dinas ESDM Prov. Riau, www.bsp.co.id/block-cpp/ dan P3E Sumatera) 
21 Studi Investigasi Praktik Kotor Perkebunan Kayu (IUPHHK/Hutan Tanaman Industri) di Indonesia, WALHI, 2020, hlm. 6. 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

Lu
as

Tahun

Defortasi Riau Periode 1982 - 2022

http://www.bsp.co.id/block-cpp/


 

27 
 

Sakai. Pada 2016  Pansus Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan 

di Kabupaten Bengkalis  DPRD Bengkalis menyatakan bahwa di Kecamatan Mandau dan Pinggir 

terjadi sengketa lahan. Sengketa lahan terjadi di 5 desa, Desa Tasik Serai Timur, Melibur, Tasik 

Serai, Beringin, dan Serai Wangi dengan PT Arara Abadi dan PT RAL.22 

Dengan klaim kepemilikan tutupan hutan yang tinggi, Pemerintah Riau juga menyatakan komitmen 

dalam penurunan emisi karbon dari sektor Forest and Other Land Use (FOLU). FOLU Net Sink adalah 

sebuah kondisi yang ingin dicapai Indonesia melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca 

(GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi tingkat serapan lebih tinggi dari tingkat emisi 

pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia menargetkan angka net sink sebesar 140 juta ton CO2e23 dan 

menurunkan emisi sebesar 29% dan 41% dengan bantuan internasional. Namun kebijakan dan 

langkah yang dilakukan pemerintah justru kontradiktif dengan target yang ingin dicapai. Klaim 

tutupan hutan alam yang tinggi namun terus berkurang setiap tahunnya sangat kontradiktif dengan 

komitmen FOLU, dibuktikan dengan angka deforestasi seluas 28.781 ha hanya dalam kurun waktu dua 

tahun.  

Kondisi ini akan diperparah oleh kebijakan pemutihan kejahatan pelanggaran kegiatan usaha di dalam 

Kawasan Hutan melalui UU Cipta Kerja Pasal 110A dan 110B. Kebijakan ini secara tegas dinyatakan 

inkonstitusional oleh MK berdasarkan putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020. Namun pemerintah tetap 

memaksakan kebijakan ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perppu) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di penghujung 2022. Perppu ini mengakomodir 

pemutihan kejahatan pelanggaran kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan. Fakta ini kontradiktif 

dengan urgensi penerbitan perppu yang mengatasnamakan perubahan iklim. Penerbitan Perppu 

hanya menguntungkan perusahaan dan pekebun skala besar sekaligus memperparah kerusakan 

lingkungan dan krisis iklim. 

 

 

 
22 https://www.walhiriau.or.id/2020/06/12/bongku-bebas-di-tengah-covid-19/ diakses pada 27 Januari 2023. 
23 Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, KLHK, 2022, hlm. 6-7.   

https://www.walhiriau.or.id/2020/06/12/bongku-bebas-di-tengah-covid-19/
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BAB III 
MENILIK KOMITMEN RIAU HIJAU 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bagian ini akan menggambarkan capaian kebijakan Riau Hijau hingga tahun 2022. Bagian ini juga akan 

menguraikan catatan dan kritik WALHI Riau terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan Riau Hijau 

guna mendorong terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek pemulihan 

lingkungan dan kelestarian alam.  

1. Apa itu Riau Hijau? 

Riau Hijau merupakan ide pembangunan berwawasan lingkungan yang diusung oleh Gubernur Riau 

Syamsuar. Riau Hijau merupakan turunan visi RPJMD Riau 2019-2024 yang diturunkan dalam misi 2 

dan 5. Guna mengimplementasikan apa yang disebut dengan Riau Hijau, pemerintah provinsi 

menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor  9 Tahun 2O21. Dalam Pergub tersebut didefinisikan 

Riau Hijau sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya 

alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan. 

Guna mengimplementasikan komitmen tersebut, pergub menurunkannya dalam bentuk Dokumen 

Riau Hijau. Ide, detail perencanaan dan target komitmen tersebut dimuat dalam bagian Rencana Aksi. 

Dalam bagian tersebut disebutkan terdapat tiga kebijakan dengan beberapa aksi dan mitigasi di 

masing-masingnya.  
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Meningkatkan Pengendalian 

Kerusakan dan Pencemaran 

Lingkungan Hidup 

Meningkatkan Kualitas 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Meningkatkan Bauran 

Energi Dari Sumber Daya 

Alam Terbarukan 

a. Pencegahan kebakaran hutan 

dan lahan; 

b. Pengawasan dan 

pengendalian pengelolaan 

limbah; 

c. Pembangunan Kawasan 

Pengumpul Limbah B3 

Terpadu; 

d. Peningkatan pelayanan 

Tempat Pemrosesan Akhir 

(TPA) regional dengan sistem 

Sanitary Landfill; 

e. Peningkatan vegetasi tutupan 

lahan; 

f. Penanganan abrasi. 

a. Integrasi Riau Hijau ke dalam 

peninjauan kembali RTRW 

Provinsi Riau; 

b. Perubahan orientasi 

pemanfaatan kawasan hutan 

ke arah restorasi ekosistem; 

c. Penerapan Sistem Verifikasi 

Legalitas Kayu (SVLK) bagi 

Pemegang Izin dan Pemilik 

Hutan Hak; 

d. Penerapan sertifikasi ISPO 

pada perkebunan besar dan 

perkebunan rakyat; 

e. Fasilitasi pemanfaatan dan 

penggunaan kawasan hutan 

untuk masyarakat (PS, TORA 

dan kerjasama kemitraan); 

f. Pemetaan Hutan Adat; 

g. Gerakan peningkatan 

pemanfaatan jerami; 

h. Pengolahan limbah ternak 

untuk pupuk dan biogas; 

i. Peningkatan produksi beras 

premium/organik; 

j. Peningkatan kesadaran 

ekologis pada usia sekolah.  

Mendorong pengembangan 

energi terbarukan (EBT) 

baik lingkup perkantoran 

Pemerintah Provinsi Riau 

maupun industri 

 

Pergub Riau Hijau juga merumuskan target dari kebijakan yang diturunkan dalam aksi dan mitigasi. 

Untuk melihat sejauh mana perumusan perencanaan dan implementasinya disusun dengan baik, kami 

akan mengulasnya pada bagian berikutnya. 

2. Catatan dan Kritik Perencanaan Riau Hijau 

Pergub Riau Hijau diterbitkan setelah dua tahun pemerintahan Gubernur Syamsuar. Hal ini 

mengakibatkan Riau Hijau hanya menjadi sekedar diskursus di dua tahun pemerintahan Syamsuar. 

Posisinya sebagai komitmen tidak dapat diimplementasikan karena belum mempunyai sandaran 

hukum yang jelas. Sayangnya, tenggang waktu dua tahun lebih tersebut tidak dimanfaatkan oleh 

Pemerintah Provinsi Riau untuk memaksimalkan partisipasi publik secara bermakna. Tidak banyak 

ruang bagi publik dan masyarakat sipil untuk memberi masukan terkait substansi dan perencanaan 

Riau Hijau. Bahkan usulan pergub dan renaksi Riau Hijau yang diinisiasi oleh koalisi masyarakat sipil 
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hanya diakomodasi seadanya.  Karena itu beberapa organisasi masyarakat sipil di Riau menyebut 

Pergub Riau Hijau dilakukan secara tidak partisipatif. 

WALHI Riau juga melihat substansi Rencana Aksi Riau Hijau 2021-2024 dirumuskan cukup ambisius, 

namun tidak memberi porsi lebih pada aspek pemulihan lingkungan dan hak rakyat. Catatan berikut 

rumusan perencanaan ini dapat dilihat pada bagian di bawah. 

WALHI Riau juga melihat substansi Rencana Aksi Riau Hijau 2021-2024 dirumuskan cukup ambisius, 

namun tidak memberi porsi lebih pada aspek pemulihan lingkungan dan hak rakyat. Catatan berikut 

rumusan perencanaan ini dapat dilihat pada bagian di bawah.  

a. Kritik Kebijakan 1 

Kritik pertama kami tujukan pada aksi dan mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 

Uraian kegiatan pada bagian ini dirumuskan secara umum dan tidak menyentuh langsung akar 

masalah kebakaran hutan dan lahan. Tidak ada yang istimewa, seperti adanya dorongan 

peninjauan ulang izin atau penggunaan instrumen hukum terhadap korporasi yang mendominasi 

penguasaan ruang darat Riau, khususnya ekosistem gambut. Uraian kegiatan mengulang langkah-

langkah lama seperti, pembangunan sekat kanal, pengadaan alat dan penyuluhan. Bahkan 

pendekatan desa dan deteksi dini melalui hot spot dirumuskan terlalu konvensional.  

Kedua, terkait aksi dan mitigasi pengendalian limbah dan pengelolaan sampah. Terkait 

pengendalian limbah, rumusan rencana aksi masih memuat kegiatan rutin yang sudah menjadi 

kewajiban pemerintah provinsi. Terdapat dua indikator target yang cukup baik, yaitu 

pembangunan laboratorium lingkungan dan legislasi perda insentif dan disinsentif. Sedangkan 

untuk aksi dan mitigasi limbah B3 dan pengelolaan sampah direncanakan dengan cukup ambisius 

dan baik. Untuk pengelolaan sampah Renaksi merumuskan sebuah kegiatan yang baik, yaitu 

pembangunan TPA sanitary landfill. Hal yang disayangkan dalam isu pengelolaan sampah, Renaksi 

tidak merumuskan fasilitasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai. 

Ketiga, perumusan aksi dan mitigasi rehabilitasi hutan dan lahan; penanganan abrasi, dan 

rehabilitasi mangrove. Untuk kegiatan RHL Pemerintah Provinsi Riau menargetkannya secara 

ambisius seluas 2.774.168 ha. Berbanding terbalik dengan perencanaan kegiatan penanganan 

abrasi, Renaksi Riau Hijau hanya menargetkan perencanaan dan konstruksi pelindung pantai 

sepanjang 40.550 meter atau sekitar 40,55 km. Hal ini jauh dari informasi abrasi Riau sepanjang 

167 km.1 Bahkan informasi lain menyebut abrasi yang terjadi Kabupaten Bengkalis saja sudah 

mencapai 222 km.2 Sedangkan untuk penanaman dan rehabilitasi mangrove, Renaksi Riau Hijau 

menargetkan intervensi seluas 10.738,46 ha. Sedangkan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove 

(BRGM) menargetkan rehabilitasi mangrove di seluruh Indonesia seluas  600.000 ha di sembilan 

provinsi. Dengan asumsi target yang ditentukan Renaksi Riau Hijau, Pemerintah Provinsi tidak 

secara ambisius menargetkan penanaman dan rehabilitasi mangrove.  

 
1 https://www.goriau.com/berita/baca/167-kilometer-bibir-pantai-di-riau-terancam-abrasi.html, diakses pada 27 Januari 2023.  
2 https://riau.genpi.co/riau-terkini/2142/pulau-bengkalis-terancam-hilang-dari-peta-wabup-butuh-rp-25-t dan 
https://m.jpnn.com/news/gawat-pulau-bengkalis-terancam-tenggelam-pemkab-diminta-segera-bergerak, diakses pada 27 Januari 
2023. 

https://www.goriau.com/berita/baca/167-kilometer-bibir-pantai-di-riau-terancam-abrasi.html
https://riau.genpi.co/riau-terkini/2142/pulau-bengkalis-terancam-hilang-dari-peta-wabup-butuh-rp-25-t
https://m.jpnn.com/news/gawat-pulau-bengkalis-terancam-tenggelam-pemkab-diminta-segera-bergerak
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b. Kritik Kebijakan 2 

Pada kebijakan 2 terdapat 10 rencana aksi dan mitigasi implementasi Riau Hijau. Berbagai aksi 

pada kebijakan ini direncanakan dengan cukup ambisius dan baik, namun terdapat catatan 

terhadap beberapa bagiannya. Bagian ini akan dimulai dari aksi integrasi Riau Hijau dan 

peninjauan kembali RTRWP. Perencanaan ini merumuskan target capaian yang baik, namun 

disusun secara tidak rasional. Karena capaiannya ditargetkan pada 2021. Selanjutnya, aksi 

perubahan orientasi pemanfaatan kawasan hutan ke arah restorasi ekosistem. Target capaian 

dirumuskan secara realistis, namun kurang ambisius, karena hanya menyasar persetujuan/izin 

perhutanan sosial yang sudah eksis.  

Ketiga, WALHI memandang Renaksi Riau Hijau tidak serius memfasilitasi aksi penerapan Sistem 

Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Aksi ini hanya merumuskan target capaian 1 kelompok dan sudah 

selesai pada 2021. Tentu, Renaksi ini tidak dapat memutus mata rantai oknum dan korporasi yang 

memonopoli pasar kayu bulat dan olahan di Riau. Selanjutnya, catatan sekaligus kritik keempat 

terkait penerapan sertifikasi ISPO. Perumusan fasilitasi sertifikasi ISPO yang masih dominan 

kepada korporasi. Perbandingannya 100 komunitas akan diberi fasilitasi sertifikasi ISPO dan 

sedangkan perusahaan sebanyak 200. Kritik ini didasarkan pada baseline sertifikasi dimana pada 

2020 tercatat baru 8 kelompok yang telah berhasil disertifikasi dan perusahaan 121. Hal ini tentu 

tidak secara signifikan menurunkan gap sertifikasi antara kelompok masyarakat dan perusahaan.  

Kelima, terkait aksi fasilitasi perhutanan sosial, TORA dan hutan adat. Renaksi sangat tidak 

ambisius untuk memfasilitasi usulan legalitas wilayah kelola rakyat. Sebagai program prioritas, 

target 20 usulan perhutanan sosial dan 20 usulan TORA jelas sangat minim. Khusus perhutanan 

sosial, dengan PIAPS di Riau seluas 1.234.428 ha tentu target ini sangat tidak ambisius. Hal serupa 

dalam rumusan kegiatan hutan adat. Renaksi menargetkan capaian sangat kecil, hanya 3 

pengakuan Masyarakat Hukum Adat/Hutan Adat, 7 penguatan identifikasi dan penguatan institusi 

masyarakat hukum adat, dan 1 pemetaan wilayah adat. Hal yang cukup baik dirumuskan dalam 

Renaksi hanya terkait pembentukan kelembagaan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA). Kritik 

lain terhadap rumusan aksi ini terkait tidak diaturnya target penerbitan aturan turunan 2 perda 

yang membutuhkan peraturan teknis agar dapat beroperasi memaksimalkan pengakuan dan 

perlindungan masyarakat adat.  

Keenam, tentang aksi berbasis komoditas, yaitu gerakan peningkatan pemanfaatan jerami, 

pengolahan limbah ternak untuk pupuk dan biogas dan peningkatan produksi beras 

premium/organik. Untuk pemanfaatan limbah ternak dan peningkatan produksi beras 

dirumuskan dengan cukup baik. Kritik pada rangkaian aksi ini terkait pemanfaatan jerami, karena 

Renaksi menargetkannya terlalu ambisius seluas 110.960 ha. Ambisi yang tidak rasional dengan 

memperhatikan tidak adanya aksi penguatan atau perluasan areal persawahan dan berangkat dari 

baseline yang terlalu kecil (27.490 ha). Selain itu, target luas ini hampir setara dengan luas akses 

legal perhutanan sosial di Riau. Gubernur Riau merumuskan perencanaan ambisius yang tidak 

sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan rakyat.  
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Ketujuh, kami memberi catatan positif terkait aksi pengarusutamaan isu lingkungan di level 

pelajar. Bahkan aksi ini disusun secara ambisius dan relevan dengan kondisi Riau yang 

membutuhkan generasi muda yang kritis dan menaruh aspek lingkungan secara penting. 

c. Kritik Kebijakan 3 

Pada kebijakan ini hanya dirumuskan 1 aksi dan mitigasi, yaitu mendorong pengembangan EBT di 

lingkup perkantoran pemerintah dan industri. Terkait ini kami memberi tiga kritik terhadap uraian 

kegiatannya, yaitu (1) kegiatan masih berorientasi pada solusi palsu transisi energi, karena bauran 

energi hanya terbatas pada bioenergi kelapa sawit; (2) aksi tidak memperhatikan kemandirian 

energi rakyat, dimana kegiatan microhydro seharusnya diarahkan kepada rakyat. Bahkan target 

energi yang dihasilkan masih sangat kecil; dan (3) kegiatan pemanfaatan energi surya yang belum 

ambisius pada tiga tahun awal dan target tertinggi sebesar 107,33 MW ditaruh di tahun 2024, 

dimana kebutuhan APBN dan APBD akan fokus pada pembiayaan Pemilu. 

3. Catatan dan Kritik Capaian Riau Hijau 

Bagian ini akan melihat sejauh mana capain komitmen Riau Hijau ditengah perencanaan yang tidak 

partisipatif dan substansi yang sangat terbatas. Bagian ini bersumber dari penelusuran berbagai 

informasi dan paparan Gubernur Riau dalam penyampaian hasil perkembangan capaian Riau Hijau 

periode 2022 (24 Januari 2023). Paparan ini tidak dapat menjadi dasar utama penilaian dan kritik 

karena Gubernur Riau tidak memaparkan secara detail capaian setiap kegiatan yang dimuat pada 

dokumen target rencana aksi. Selain itu, catatan dan kritik yang kami sampaikan akan fokus pada isu-

isu yang terkait dengan kerja advokasi WALHI Riau.  

a. Penanganan Karhutla 

Selama periode waktu implementasi komitmen Riau Hijau, tercatat titik api dan polusi asap 

karena karhutla cenderung menurun. Tapi benarkah kebakaran dan polusi asap mereda karena 

aksi dan turunan kegiatan Riau Hijau? Hal ini tentu harus diuji lagi, karena sejak 2019 pemerintah 

konsisten menangani persoalan karhutla dengan teknologi modifikasi cuaca. Kondisi ini semakin 

dipermudah dengan kondisi basah di atas normal pada musim kemarau pada tiga tahun terakhir. 

Hal ini sesuai dengan laporan Climate Outlook 2023, BMKG yang menyebut kemarau yang lebih 

kering pada 2023 perlu mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di Sumatera 

dan Kalimantan. Kondisi pada 2023 berbeda dengan 2020, 2021 maupun 2022 yang kemaraunya 

bersifat basah (atas normal). Tahun ini diprediksi lebih hangat dibanding sebelumnya walaupun 

sangat kecil kemungkinan terjadi fenomena Gelombang Panas (heatwave) di wilayah Indonesia.3  

Kondisi iklim 2023 akan menjadi penguji sejauh mana efektivitas aksi dan kegiatan Riau Hijau 

menghadapi tantangan karhutla di tengah cuaca yang lebih kering. Apakah tanpa perencanaan 

evaluasi perizinan Riau Hijau tetap kokoh menghadapi tantangan ini. Atau teknologi modifikasi 

cuaca tetap menjadi panglima menghadapi tantangan karhutla. Tetap menjadi beban keuangan 

negara. 

 

 
3 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Pandangan Iklim 2023 (Climate Outlook), Jakarta, 2022, hlm. 4 dan 18.  
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Grafik III.3.1 Titik Panas di Riau Periode 2012-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Satelit NASA Confidence >70%  

b. Upaya Peningkatan Tutupan lahan  

Paparan Gubernur Riau menyebut sepanjang 2022 telah melakukan peningkatan vegetasi lahan 

seluas 763.949,52 ha. Hal ini tentu capaian yang baik, namun WALHI Riau dalam TLH ini meminta 

Pemerintah Provinsi Riau membuka detail dimana lokasi-lokasi yang telah dilakukan upaya 

peningkatan lahan tersebut. Keterbukaan ini akan membantu publik melihat kuantifikasi 

pemulihan dengan fakta yang sesungguhnya.  

Selanjutnya, upaya ini akan kontradiktif dengan temuan deforestasi yang disajikan Jikalahari. 

Catatan Akhir Tahun 2022 Jikalahari menyebut sepanjang 2021 dan 2022 telah terjadi deforestasi 

seluas 28.781 ha. Belum lagi terdapat potensi deforestasi besar seluas 368.566 di areal konsesi 

kehutanan dan seluas 7.969,62 di areal perkebunan kelapa sawit.  

c. Pengelolaan Sampah dan Transisi TPA 

Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik 

Sekali Pakai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebenarnya sebuah beleid yang 

mencerminkan keseriusan Pemerintah Provinsi Riau mengatas persoalan timbulan sampah. 

Sayangnya, pasca terbitnya Pergub Riau Hijau, internal Pemerintah Provinsi Riau masih belum 

konsisten menggunakan produk-produk yang menggunakan kemasan plastik sekali pakai. 

Sehingga wajar, komitmen pengelolaan sampah melalui dengan menyiapkan TPA modern sanitary 

landfill sebagaimana ditentukan oleh Renaksi Riau Hijau belum terealisasi hingga saat ini. Bahkan 
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target penyelesaian TPA sanitary landfill yang sesuai Renaksi harusnya selesai pada 2022 belum 

terealisasi. Merujuk paparan Gubernur Riau, hingga 2022, kegiatan penyediaan TPA ini baru 

sampai tahap pengamanan aset (pembangunan pagar dan pos jaga).  

Selain itu, WALHI Riau memandang Pemerintah Provinsi Riau di tahun akhirnya juga melakukan 

revisi Renaksi terkait pengelolaan sampan. Hal yang diusulkan terkait dengan fasilitasi 

kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. 

Berdasarkan olah data yang dilakukan WALHI Riau, hanya Kabupaten Siak yang mempunyai 

kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, walaupun masih terdapat beberapa 

kelemahan. Sedangkan Rokan Hulu, hanya merumuskan kebijakan pembatasan penggunaan 

plastik sekali pakai di lingkungan internalnya.  

d. Penanganan Abrasi dan Rehabilitasi Mangrove  

Penanaman dan rehabilitasi mangrove merupakan satu-satunya rencana aksi yang tidak tercapai 

berdasarkan pemaparan Gubernur. Capaiannya hanya 27,5% atau 963,5 hektar dari target yang 

ditentukan yaitu 3.500 hektar. Selain itu, komitmen ini seharusnya juga mampu memberikan 

dampak terhadap penurunan angka kerusakan ekosistem mangrove dan melindungi pulau terluar 

Riau dari ancaman abrasi. Gubernur menyampaikan bahwa telah membangun pelindung pantai 

sepanjang 12 km dengan target 40 km pada tahun 2024. Namun komitmen ini tidak cukup 

ambisius untuk mencegah abrasi, khususnya di wilayah pulau terluar Riau. Saat ini, seluas 482 km 

panjang pantai di Provinsi Riau terdampak abrasi yang diantaranya terjadi di kabupaten Bengkalis 

dan Kepulauan Meranti4. Abrasi yang terjadi akibat hilangnya ekosistem mangrove di pesisir Riau. 

Jika hal ini terus dibiarkan, maka Riau akan terancam kehilangan wilayah daratannya.   

e. Menanti Janji Revisi Perda RTRWP 

Pada 8 Agustus 2019, WALHI bersama Jikalahari menggunakan hak gugat selaku organisasi 

lingkungan hidup guna memastikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Gugatan diajukan dalam 

bentuk Permohonan Keberatan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Perkara yang teregister 

dengan Nomor: 63 P/HUM/2019 dan diputus pada 3 Oktober 2019 memberi amar yang pada 

pokoknya menyelamatkan 2.378.108 ha ekosistem gambut fungsi lindung yang telah ditetapkan 

dalam Surat Keputusan Menteri LHK No. 130/ 2017, dimana sebelumnya Perda hanya 

menetapkan kawasan lindung bergambut seluas 21.615,29 ha. Selain itu, putusan tersebut juga 

menyelamatkan 405.874 hektar kawasan hutan Riau.  

Sayangnya, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang tegas untuk melakukan peninjauan ulang 

RTRWP Riau melalui revisi Perda. Rumusan Renaksi yang secara ambisius yang menargetkan 

penyelesaian revisi pada 2021, hingga 2022 belum ada titik terangnya.  

 

 
4 https://www.riauin.com/read-33376-2022-12-27-ekosistem-mangrove-rusak-482-km-pantai-di-riau-terancam-abrasi.html 
diakses pada 27 Januari 2023. 
 
 

https://www.riauin.com/read-33376-2022-12-27-ekosistem-mangrove-rusak-482-km-pantai-di-riau-terancam-abrasi.html
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f. Laju Lambat Perhutanan Sosial dan TORA 

Tidak ada perubahan signifikan terkait laju perhutanan sosial dan TORA selama dua tahun 

komitmen Riau Hijau didengungkan. Pertumbuhan laju perhutanan sosial jauh dari arahan PIAPS 

seluas 1.234.428 Ha. Apabila merujuk data capaian PS, termasuk hutan adat per Maret 2020 yang 

angkanya seluas 108.420,36 ha dengan jumlah SK sebanyak 54 memang terdapat pertumbuhan, 

namun tidak signifikan. Data capaian perhutanan sosial termasuk hutan adat per Oktober 2022 

menunjukkan total capaian perhutanan sosial 136.954,54 dengan jumlah 99 sk. Angka yang tidak 

signifikan apabila dibandingkan alokasi yang disiapkan.  

Paparan Gubernur Riau memperlihatkan ada capaian yang selaras dengan Renaksi. Namun, perlu 

ditegaskan bahwa perencanaan memang tidak dirumuskan secara ambisius. Jadi, wajar saja. 

Terkait dengan laju TORA juga tidak ada capaian yang signifikan. Apabila dibandingkan dengan 

Renaksi, tentu lagi-lagi jawabannya menemui kewajaran karena tidak ada ambisi untuk 

mengakselerasi capaiannya secara signifikan.  

Lambannya laju capaian perhutanan sosial dan TORA tidak lepas dari persoalan kelembagaan. 

Dimana pasca Pergub Riau Hijau terbit, belum ditemui titik terang penyegaran kelembagaan Pokja 

PPS dan GTRA Provinsi. Hal ini tentu menghambat akselerasi fasilitasi usulan perhutanan sosial 

maupun TORA oleh komunitas.  

g. Gimmick Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat 

Menurut WALHI Riau target terkait masyarakat adat masih minim. Hal ini seharusnya tidak terjadi 

karena paling tidak terdapat dua Perda yang dapat digunakan untuk mengakselerasi komitmen 

tersebut. Kedua Perda tersebut, yaitu (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya; dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian komitmen Riau Hijau masih nir-

implementasi untuk melindungi masyarakat adat. Hal ini terjadi karena (1) amanat pembentukan 

Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) tidak dilaksanakan; (2) aturan turunan dan kelembagaan 

perintah Perda 10/2015 dan Perda 14/2018 belum tersedia; dan (3) akselerasi dan pendampingan 

Pemprov kepada Pemkab/ Pemko untuk pengakuan masyarakat adat tidak terdengar. 

4. Riau Hijau di sisa Kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution 

Pemerintahan Provinsi Riau di bawah nakhoda Syamsuar-Edy Natar Nasution tersisa kurang dari satu 

tahun. Perencanaan dan implementasi yang tidak maksimal dalam Renaksi Riau Hijau menjadi 

pekerjaan rumah berat. Pertanyaannya, apakah pekerjaan rumah tersebut dapat diselesaikan dengan 

baik atau dapat digenjot secara maksimal di sisa masa pemerintahan ini? WALHI Riau memandang 

pekerjaan rumah ini dapat dimaksimalkan apabila kedua nakhoda berupaya menjadikan rakyat 

sebagai tuannya dan memandang persoalan lingkungan hidup sebagai prioritas. 

Tahun politik 2023 tentu menjadi tantangan  bagi keduanya sebagai bagian dari pimpinan partai 

politik di Riau. Pilihan tetap fokus bekerja atau mengabdi untuk kepentingan konsolidasi politik 

elektoral merupakan penentu sejauh mana Riau Hijau akan tercapai. Belum lagi adanya 

kecenderungan buruk di tahun politik dan elektoral. Obral perizinan sumber daya alam. Terkait hal 
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tersebut, WALHI Riau mengingatkan keduanya untuk tunduk dan taat pada mandat rakyat dan 

memenuhi janji-janji politiknya. Menyerahkan kelanjutan pekerjaan rumah Riau Hijau tanpa pondasi 

yang kuat sama artinya membiarkan komitmen ini hanya sebatas teks. Untuk itu, pada tahun 2023, 

Syamsuar-Edy Natar Nasution harus melakukan modifikasi pada Renaksi Riau Hijau dan memperkuat 

implementasi perencanaan yang baik. Komitmen yang tidak dipenuhi sama artinya dengan ingkar janji 

dan tidak membayar tuntas utang kepada rakyat sekaligus mewariskan dosa kerusakan lingkungan 

hidup pada generasi berikutnya.  
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BAB IV 
MENEBAK SKENARIO RIAU  
DI TAHUN POLITIK 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Arah Pembangunan Riau di  RKPD 2023 

Provinsi Riau telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 agar perencanaan dan 

implementasi kebijakan Riau Hijau dan RPJMD dapat berjalan hingga 2024 nanti. Sebelumnya pada RKPD 

2022 Perubahan yang disahkan pada September 2022, Pemerintah Provinsi Riau mengusung tema 

“Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Industri, Pertanian, dan Pariwisata dengan Tata Kelola 

Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima” dengan 6 prioritas dan sasaran, yaitu: 

a. Pengembangan Industri;  

b. Pengembangan Pertanian;  

c. Pengembangan Pariwisata;  

d. Pembangunan Infrastruktur;  

e. Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing;  

f. Pengelolaan Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima. 
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Pada RKPD 2022 Perubahan, terdapat 190 penambahan program, 468 perubahan kegiatan dan 1.231 

perubahan sub kegiatan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau memiliki 44 

program dan 144 kegiatan dengan pagu anggaran indikatif sebesar Rp 253,468,677,112 miliar, serta 

beberapa catatan evaluasi program dan kegiatan karena tingkat capaian kinerja Renja tahun 2022 sebesar 

54,76% dan anggaran sebesar 39,16% dengan predikat rendah. Hal ini berdasarkan temuan yaitu; 

a. Terdapat 4 sub kegiatan yang capaian kinerja atau anggarannya >100%, yaitu: sub kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kinerja 100% dan anggaran 

150,72%); Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi pada UPT KPHP Minas Tahura (kinerja 

100% dan anggaran 202,75%); Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada UPT 

KPH Suligi Batu Gajah (kinerja 140% dan anggaran 41,57%); Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor pada UPT KPH Singingi (kinerja 160% dan anggaran 31,82%).  

b. Masih terdapat 17 sub kegiatan yang capaian kinerja dan anggarannya masih 0. Terdapat beberapa 

sub kegiatan yang berbeda satuan target antara Renja dan Renstra.  

Dari temuan tersebut DLHK diminta melakukan pertimbangan, sebagai berikut:  

a. Dalam penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja perlu dicek kembali angka setiap realisasi kinerja 

dan anggaran sub kegiatan yang diinput.  

b. Untuk sub kegiatan yang capaian kinerja dan anggaran yang masih 0 agar disegerakan 

pelaksanaannya dan jika sub kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan agar 

dirasionalisasikan/dihilangkan pada Perubahan Renja Tahun 2022.  

c. Untuk sub kegiatan yang satuan target Renja berbeda dengan Renstra, maka perlu disesuaikan 

kembali dengan satuan target Renstra pada Perubahan Renja atau Perubahan Renstra.  

d. Untuk sub kegiatan yang targetnya melebihi 100% dapat disesuaikan targetnya pada Perubahan 

Renja.  

Pada RKPD 2023 ini, Pemerintah Provinsi Riau mengambil tema “Memantapkan Kesejahteraan 

Masyarakat, Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah yang Kompetitif” dengan prioritas sebagai berikut:  

a. Kesejahteraan Masyarakat;  

b. Pelayanan Publik;  

c. Daya Saing Daerah.  

Adapun sasaran prioritas RKPD tahun 2023 yaitu;  

a. Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran; ' 

b. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah;  

c. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;  
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d. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat;  

e. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara;  

f. Meningkatnya Kenyamanan Wisatawan Mancanegara;  

g. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan  

Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun 198 program dengan 70 prioritas, 553 kegiatan dengan 132 

prioritas dan 1.557 sub kegiatan dengan 310 prioritas dalam RKPD 2023. Sedangkan untuk DLHK Provinsi 

Riau memiliki 54 kegiatan dan 138 program beserta pagu anggaran indikatif Rp. 145.683.701.276 miliar. 

DLHK Provinsi Riau memiliki catatan pada RKPD sebelumnya, seperti: 

a. Urusan Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Riau pada tahun 2020 sebesar 68,94 masuk 

dalam kategori cukup, meningkat dari tahun 2019 dengan kategori kurang. Namun demikian 

masih diperlukan upaya perbaikan pengelolaan daya dukung dan daya tampung ekosistem air, 

tanah dan udara. 

b. Urusan Kehutanan 

Tingginya kerusakan kawasan hutan. Kerusakan kawasan hutan dan lahan di Provinsi Riau yang 

tidak mengalami perbaikan secara signifikan dari tahun 2016-2020 dengan luas lahan hutan sangat 

kritis tetap sebanyak 261.139 ha dari tahun 2018- 2020. Upaya untuk menekan lajunya kerusakan 

kawasan hutan dan lahan di Provinsi Riau diperlukan kebijakan pembangunan berkelanjutan 

melalui program Riau Hijau. 

WALHI Riau melihat, RKPD 2023 pada urusan lingkungan hidup dan kehutanan belum berambisi dalam 

perlindungan dan mitigasi krisis iklim yang seharusnya menjadi kunci dan perspektif kebijakan 

pembangunan ke depan. Selain itu program yang ditawarkan belum menyentuh prinsip GEDSI (gender 

equality, disabilitas dan sosial inklusi).1 Seharusnya perencanaan pembangunan dibuat agar berdampak 

positif bagi semua orang dari latar belakang identitas yang berbeda. Selanjutnya prinsip tata kelola yang 

baik seperti akuntabilitas, transparansi, jaminan kepastian hukum, dan keadilan belum berjalan 

sepenuhnya. 

2. Kawasan Hutan untuk Kebun Kelapa Sawit Ilegal 

Angin segar yang sempat berhembus pada 2 September 2021 ketika putusan MK Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 menyatakan UU CK berstatus inkonstitusional bersyarat nyatanya tidak menghentikan langkah 

pemerintah untuk tetap menjadikan UU CK sebagai instrumen hukum yang sahlm. Berbagai produk 

turunan UU CK tetap dijalankan, dan puncaknya, pada 30 Desember 2022, Presiden menerbitkan 

Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Terbitnya Perppu 

patut dinilai sebagai manuver politik Jokowi untuk melegalkan UU CK, meskipun bertentangan dengan 

 
1 https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/62a/695/5f3/62a6955f36cd8688923730.pdf diakses pada 31 

Januari 2023 

https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/62a/695/5f3/62a6955f36cd8688923730.pdf
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konstitusi dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Alih-alih menjadikan isu krisis iklim yang terjadi 

di seluruh belahan dunia sebagai pertimbangan situasi kegentingan, Perppu Cipta Kerja justru akan 

semakin membahayakan kondisi lingkungan hidup dan memperparah krisis iklim.  

Pertama, pertentangan mencolok penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 terletak pada proses 

pembentukannya yang tidak transparan dan sama sekali tidak berdasarkan partisipasi publik. Pada 

pertimbangannya, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyebut partisipasi masyarakat perlu 

dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan 

keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut 

setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be 

heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk 

mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Hilangnya 

partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan sama dengan melanggar prinsip 

kedaulatan rakyat.2  

Terbitnya Perppu pada 30 Desember 2022 dengan tanpa mengindahkan instruksi MK mengindikasikan 

ketergesaan Pemerintah untuk segera dapat melegalkan lagi UU CK. Terlebih mendekati Tahun Politik 

2024, Perppu CK menjadi lembar legitimasi untuk dapat memuluskan transaksi pelepasan Kawasan Hutan 

untuk keterlanjuran. Merujuk Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2019, mayoritas perizinan industri 

ekstraktif terbit pada tahun politik (satu tahun jelang Pemilu, pada tahun Pemilu dan satu tahun pasca 

Pemilu).3 Artinya Tahun 2023 patut disorot sebagai momen genting terjadinya praktik ijon politik.  

Dua November 2023 merupakan batas akhir pengurusan skema keterlanjuran di Kawasan Hutan. Apabila 

sampai batas waktu tersebut subyek hukum tidak menyelesaikan persyaratan Perizinan di bidang 

kehutanan maka akan dikenai sanksi berupa: pembayaran Denda Administratif; dan/atau pencabutan 

Perizinan Berusaha. Perbedaan pengurusan keterlanjuran antara sebelum dan sesudah 2 November 2023 

adalah di besaran Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif sebesar 10 kali besaran 

dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Maka untuk menghindari denda yang 

lebih besar, akan ada banyak proses pelepasan maupun pemberian izin penggunaan Kawasan Hutan yang 

terjadi pada sepanjang 2023. Seperti data yang diungkap oleh P3ES terkait kepemilikan 1,89 juta  ha 

perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan (308 ribu ha milik korporasi, 50 ribu ha milik 

masyarakat, dan 1,53 juta ha belum teridentifikasi), maka para pemilik korporasi dan cukong lah yang 

akan menikmati keuntungan dari hasil keterlanjuran usaha—yang sepatutnya disebut kesengajaan 

menanam—di dalam Kawasan Hutan.  

Kedua, krisis iklim yang menjadi dalih penerbitan Perppu kenyataannya justru akan makin parah seiring 

dengan makin masifnya alih fungsi Kawasan Hutan menjadi kawasan industri ekstraktif. Kebijakan ini 

kontradiktif dengan komitmen Indonesia untuk pengurangan emisi karbon di sektor kehutanan dan 

penggunaan lahan atau forestry and other land uses (FOLU). Sebagai sektor terbanyak dalam 

pengurangan emisi karbon, sektor FOLU ditargetkan dapat menurunkan hampir 60% dari total target 

 
2 Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 393 
3 Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2019, hlm. 61 

https://databoks.katadata.co.id/tags/kehutanan
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penurunan emisi nasional.4 Namun, bagaimana ini akan terwujud apabila justru banyak Kawasan Hutan 

yang berkurang untuk kebun sawit ilegal? 

Sayangnya, tidak ada transparansi pada proses pelaksanaan aturan terkait keterlanjuran di Kawasan 

Hutan. Publik tidak akan tahu seberapa besar Kawasan Hutan yang akan dilepaskan dari hasil pelaksanaan 

PP 24 Tahun 2021. Yang paling penting dari semuanya, apakah dana PSDH dan DR yang telah diterima 

akan benar-benar disalurkan untuk kepentingan pemulihan ekologis di ribuan bahkan jutaan area 

Kawasan Hutan yang telah dirusak atau tidak. Jika orientasi Pasal 110A dan 110B hanya untuk memberi 

kepastian berusaha dan menerima kompensasi dari para pemilik usaha tanpa memperhatikan pemulihan 

Kawasan Hutan, maka resiko bencana ekologis yang berakibat memperburuk krisis iklim akan menjadi 

harga yang harus dibayar, khususnya oleh masyarakat di sekitar kawasan tersebut.  

3. Legalisasi Praktik Buruk Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Kebijakan Tata Ruang (RTRWP-

RDTR-Integrasi Ruang Darat dan Laut) 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan hasil perencanaan struktur ruang dan pola 

ruang (tata ruang) sebagai pedoman rencana pembangunan agar tercapainya pemanfaatan sumber daya 

alam yang efisien, efektif dan adil melalui peraturan daerah. Yang dimaksud struktur ruang adalah 

susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 

Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi 

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya. Sebagai pedoman rencana pembangunan, RTRWP 

Riau menjadi acuan pemerintah provinsi Riau dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan tata ruang yang keliru berarti merencanakan pembangunan 

buruk bagi Riau, termasuk legalisasi praktik buruk pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Riau.  

Pada 2018, Pemerintah Provinsi telah merencanakan pembangunan yang buruk untuk Riau melalui 

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2018-

2038. Tidak adanya partisipasi publik mengawali kekeliruan penerbitan Perda RTRWP Riau. RTRWP Riau 

juga bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; (4) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (5) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata 

Ruang; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi 

Kawasan Hutan; (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian 

Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan ;  dan (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.  

 
4 http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6445/kerja-konkrit-perubahan-iklim-klhk-rilis-rencana-operasional-folu-netsink-

2030, diakses pada 19 Januari 2023. 

http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6445/kerja-konkrit-perubahan-iklim-klhk-rilis-rencana-operasional-folu-netsink-2030
http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6445/kerja-konkrit-perubahan-iklim-klhk-rilis-rencana-operasional-folu-netsink-2030
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Selain itu, RTRWP ini diterbitkan tanpa persetujuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tidak 

menjadi solusi ketimpangan penguasaan lahan dan akses masyarakat terhadap SDA, dan melegalkan 

aktivitas ilegal pada kawasan hutan bahkan melanggengkan kerusakan ekosistem gambut yang 

mengakibatkan bencana ekologis di Riau. Hal ini yang mendorong Jikalahari dan WALHI Riau 

mendaftarkan permohonan keberatan (judicial review) Perda RTRWP Riau tahun 2018-2038 pada 12 

Agustus 2019. Permohonan tersebut dikabulkan Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 63 

P/HUM/2019 pada 3 Oktober 2019. MA memutuskan Pemerintah Provinsi dan DPRD Riau harus merevisi 

Pasal 1 angka 69, Pasal 23 Ayat 4, Pasal 38 Ayat 1 dan 2, Pasal 46 Ayat 2 huruf c, d dan e, Pasal 71 Ayat 1 

dan 2 Perda RTRWP Riau. Namun hingga saat ini Pemerintah Provinsi dan DPRD Riau mengabaikan 

putusan MA. 

Tidak menjalankan putusan MA berarti Pemerintah Provinsi Riau melegalkan alih fungsi kawasan hutan 

untuk kegiatan non kehutanan. Pelegalan alih fungsi kawasan ini memperkuat indikasi adanya 

persekongkolan kepentingan oligarki dalam tata kelola perizinan yang menyebabkan meningkatnya 

dominasi korporasi dan tuan tanah di Riau, di mana saat ini penguasaan investasi industri ekstraktif 

mencapai 57% atau 5.002.134 ha daratan Riau.  

Selain ketimpangan lahan, RTRWP Riau juga mengancam ekosistem gambut di Riau. Menteri LHK melalui 

SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 menetapkan 2.637.704 ha ekosistem gambut fungsi lindung, 

sedangkan RTRWP Riau hanya menetapkan 21.615,29 ha ekosistem gambut fungsi lindung. Artinya, 

Pemerintah tidak memperdulikan nasib dari 2.637.704 ha ekosistem gambut. Hal ini jelas merugikan 

seluruh komponen ekologis, baik manusia maupun entitas hidup dan tak hidup lainnya (biotik abiotik). 

Hilangnya 2.637.704 ha kawasan gambut fungsi lindung dicurigai dipergunakan untuk kepentingan 

korporasi atau perkebunan skala besar. Hal ini dibuktikan dengan peruntukan perkebunan besar izin 

perkebunan PT TUM di Pulau Mendol dalam lampiran peta pola ruang RTRWP Riau. 

Pulau Mendol merupakan pulau kecil yang hampir keseluruhan daratannya ekosistem gambut, namun 

malah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya perkebunan besar. Hasil olah data WALHI Riau merujuk 

Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional memperlihatkan bahwa PT TUM berada di atas 9,96 ha fungsi 

lindung ekosistem gambut non kubah gambut dan 5.679,53 ha fungsi lindung ekosistem gambut kubah 

gambut. Hal ini sangat membahayakan kelangsungan hidup bagi seluruh komponen ekologis di Pulau 

Mendol. 

Perencanaan yang tidak berpihak pada keselamatan rakyat dan lingkungan dalam RTRWP Riau diperparah 

dengan terbitnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/ kota yang mengacu pada RTRWP Riau 

yang mereduksi luas fungsi lindung ekosistem gambut, perumusan aktivitas perkebunan di Kawasan 

Hutan. Hingga dilakukannya revisi RTRW Provinsi, sudah seharusnya Pemerintah kabupaten/kota tidak 

menerbitkan kebijakan tentang RDTR. 

Belum selesai permasalahan RTRWP Riau, pemerintah malah menambah permasalahan baru terkait tata 

kelola. Terbitnya UUCK mengubah beberapa pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, diantaranya Pasal 17 Angka 2 Pasal 6 Ayat (6), menyebutkan bahwa penataan ruang 

wilayah provinsi dan kabupaten/ kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang 

di dalam bumi sebagai satu kesatuan dan Pasal 18 angka 3 Pasal 7A Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 245 huruf 
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b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, menyatakan 

bahwa RZWP3K diintegrasikan ke dalam RTRWP. Selanjutnya Pasal 13 Ayat (2), Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa RTRWP mencakup 

muatan pengaturan Perairan Pesisir mengakibatkan Perda RTRWP Riau perlu diubah lagi paling lambat 

dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang tersebut diberlakukan. 

Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun pengaturan pada wilayah pesisir dan laut melalui Rancangan 

Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Riau. Rancangan 

Perda ini rencananya memuat rencana alokasi, yaitu (1) kawasan pemanfaatan umum; (2) kawasan 

konservasi; (3) kawasan strategis nasional tertentu; dan  (4) alur laut. Pengintegrasian RZWP3K ke dalam 

RTRWP berpotensi meningkatkan resiko kerusakan ekosistem laut. Pasal 16 ayat (1) undang-undang 

Nomor 11 tahun 2020 menyebutkan pemanfaatan ruang pesisir harus memiliki kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang laut dari pemerintah pusat. Hal ini membuka peluang kerusakan dengan masifnya 

perizinan pertambangan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM pada pesisir dan laut yang selama ini 

menjadi wilayah tangkap nelayan. Salah satunya perizinan PT Logomas Utama (LMU) di perairan pulau 

Rupat. 

Rupat merupakan pulau kecil yang berada pesisir timur Sumatera. Pulau kecil ini terancam oleh 

keberadaan PT LMU. Perusahaan tambang pasir yang mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

untuk produksi dengan Nomor SK 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/66 pada 29 Maret 2017. Meskipun 

telah mengantongi IUP sejak 2017, aktivitas produksi perusahaan baru dijalankan pada akhir 2021. 

Wilayah konsesinya berlokasi di pesisir utara Desa Titi Akar, Suka Damai, dan Tanjung Medang 

dengan luas mencapai 5.030 ha.   

 

Kehadiran PT LMU memberikan dampak buruk pulau Rupat. Pertama, aktivitas tambang pasir PT 

LMU merusak biota laut, terumbu karang, habitat dugong, dan menimbulkan abrasi yang dapat 

membuat Pulau Beting Aceh, Pulau Babi dan seluruh Pulau Rupat Utara terancam tenggelam. 

Kedua, mengancam perekonomian nelayan pulau Rupat karena wilayah tambang perusahaan 

tersebut berada pada wilayah tangkap nelayan dan juga berpotensi mengganggu aktivitas nelayan 

dari Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan ketiga, penambangan pasir laut PT LMU di 

perairan pulau Rupat juga telah merusak destinasi pariwisata andalan Provinsi Riau yakni Pantai 

Beting Aceh, Pulau Babi, serta Pantai Rupat Utara.  

 

4. Solusi Palsu Energi Terbarukan  

Pada 28 April 2022, Gubernur Riau menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau (RUED-P Riau) untuk Tahun 2021-2050. Visi yang diusung 

adalah “Provinsi Riau Mandiri Energi dan Terdepan dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan”. Namun 

sayangnya, hingga 50 tahun kedepan Pemerintah Provinsi Riau masih tetap menggunakan energi fosil, 

bahkan meningkatkan persentase penggunaan batubara. Dan jika ditelaah lagi, apa yang dianggap Energi 

Baru Terbarukan (EBT) pada dasarnya hanyalah solusi palsu yang dampaknya juga sama bahayanya 

dengan penggunaan energi fosil.  
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Menurut data RUED-P Riau, pada tahun 2015, konsumsi energi final di Provinsi Riau mencapai 4,08 MTOE, 

dengan komposisi energi yang dikonsumsi sebagai berikut: Bahan Bakar Minyak (BBM) 41%, Gas Bumi 

9%, Batubara 3%, listrik5 26%, Biomassa Tradisional 13% dan EBT 13, 13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

komposisi konsumsi energi final yang berasal dari energi tak terbarukan (energi fosil) mencapai 54% dari 

seluruh konsumsi energi final. 6 Adapun sasaran RUED-P Riau pada 2025 adalah tercapainya bauran energi 

primer yang optimal: EBT paling sedikit 31,22%; Minyak bumi kurang dari 19,53%; Gas bumi minimal 

28,32%; dan Batubara sekitar 20,93%. Selanjutnya pada tahun 2050: EBT paling sedikit 46,64 %; Minyak 

bumi paling banyak 7, 16 %, Gas bumi minimal 25,33 %; dan Batubara sekitar 20,44 %.7 Penggunaan EBT 

yang justru kurang dari 50% hingga 50 tahun lagi tentunya jauh untuk dapat menggambarkan visi RUED-

P sebagai yang terdepan dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan. 

Pemanfaatan EBT yang dimaksud Pemerintah juga terbilang problematik. Pertama, glorifikasi 

penggunaan bahan bakar nabati (BBN). Provinsi Riau memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit dan 

kelapa terbesar di Indonesia dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota, kecuali Kabupaten 

Kepulauan Meranti. Hal ini menjadi faktor bagi Pemerintah untuk menjadikan Riau sebagai pusat 

pengembangan pemanfaatan kelapa sawit dan limbah kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati (BBN). 

Rencananya, limbah berupa cangkang sawit dan limbah cair (Palm Oil Mill Effluent/POME) akan 

digunakan sebagai bahan bakar nabati untuk membangkitkan listrik. Limbah sawit sebagai bahan baku 

energi seringkali diperoleh dengan cara yang merusak lingkungan. Apabila kemudian limbah sawit yang 

didapat dari perkebunan kelapa sawit mengalami permintaan yang tinggi bukan tidak mungkin 

pembukaan lahan bahkan hutan besar-besaran akan terjadi. Akibatnya kondisi lingkungan akan makin 

parah dan pelepasan emisi karbon dari pembukaan lahan, terutama lahan gambut akan makin tinggi. 

Belum lagi masalah konflik lahan antara masyarakat dan korporasi yang biasanya juga terjadi akibat 

ekspansi perkebunan kelapa sawit. 

Kedua, Selain BBN, RUED-P Riau juga menyebutkan akan mengembangkan limbah perkotaan (sampah) 

sebagai salah satu sumber EBT. Rencananya Pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga 

sampah (PLTSa) di Kota Pekanbaru dengan kapasitas total 10 MW berdasarkan potensi sampah di 

sekitaran Kota Pekanbaru yang mencapai 1.300-1.500 ton/hari pada tahun 2025.8 Proyek incinerator 

sampah merupakan solusi semu yang justru menimbulkan masalah dari segi pembiayaan, dampak 

kesehatan, hingga lingkungan. Kajian KPK pada tahun 2020 menyebut proyek PLTSa berpotensi 

menimbulkan kerugian negara sebesar 3,6 triliun rupiah.9  

Dengan pengelolaan dan pemilahan sampah yang masih sangat tidak memadai di Pekanbaru, menjadikan 

sampah sebagai bahan bakar incinerator adalah gagasan yang buruk. Pasalnya, sampah tersebut 

mengandung kadar air yang tinggi, jika sampah tersebut dibakar dengan menggunakan incinerator maka 

sebenarnya hanya memanaskan air. Apalagi pengelolaan zat pencemar di udara ini sulit sekali diketahui 

oleh masyarakat luas karena sifat dari polutan ini ada yang tidak berwarna dan berbau, berbeda dengan 

 
5 Tidak jelas apa yang dimaksud kategori listrik dalam RUED-P Riau.  
6 Perda Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 11 
7 Perda Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 35 
8 Perda Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 68  
9 Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2022 hlm. 28 
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polusi di badan air yang kebanyakan bisa diketahui dengan mudah. Bahan paling berbahaya yang 

dihasilkan oleh pembakaran sampah rumah tangga itu adalah dioxin yang akan memicu timbulnya 

kanker.10 

Ketiga, EBT dari panas bumi yang rencananya akan dibuat di Kepanasan, Gunung Sahilan, dan Sungai 

Pinang. Klasifikasi energi panas bumi sebagai EBT sebenarnya masih dapat dibantah. Sebelum mendukung 

langkah Pemerintah Riau untuk mengembangkan energi panas bumi atau geothermal, kita mesti berkaca 

dari beberapa kasus yang pernah terjadi. Misalnya di Mandailing Natal, Sumatera Utara, lima warga tewas 

dan puluhan lainnya dirawat di rumah sakit akibat menghirup gas beracun dari proyek geothermal pada 

25 Januari 202111, kerusakan lahan pertanian dan rumah akibat kegiatan eksplorasi geothermal di Flores 

Timur dan Gunung Talang Sumatera Barat12, dan ledakan dari sumur pembangkit listrik tenaga panas 

bumi (PLTP) Dieng pada 13 Juni 201613. Dengan beragam problem ekologis yang dihasilkannya, apakah 

layak panas bumi disebut sebagai energi yang ramah lingkungan? 

Keempat, RUEDP-Riau akan membutuhkan banyak lahan baru untuk dijadikan wilayah investasi, baik 

untuk pembangunan pembangkit listrik baru, maupun untuk wilayah industrialisasi penunjang 

pengembangan energi, akan memicu konflik lahan baru. Ini dikarenakan salah satu strategi kebijakan 

energi dalam RUEDP-Riau adalah: dalam mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, jika 

terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam penyediaan energi maka didahulukan yang memiliki 

nilai ketahanan nasional dan/atau nilai strategis lebih tinggi.14 Dengan adanya klausul ini maka bukan 

tidak mungkin penggusuran lahan masyarakat atau alih fungsi Kawasan Hutan akan terjadi. Jangan sampai 

konflik akibat penolakan pembangunan waduk sebagai sumber energi PLTA yang pernah terjadi di Rokan 

Hulu pada 2018 terulang di daerah lain.  

Terakhir, klaim palsu penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Pemerintah berencana menurunkan emisi 

GRK melalui empat cara: pertama, diversifikasi energi, dengan meningkatkan porsi energi terbarukan dan 

mengurangi porsi energi fosil; kedua, pemanfaatan teknologi batubara bersih (clean coal technology) 

untuk pembangkitan tenaga listrik; ketiga, substitusi penggunaan energi dari BBM ke gas bumi; dan 

keempat, pelaksanaan program konservasi energi pada tahun-tahun mendatang.15 Cara-cara tersebut 

bagi pemerintah dapat berkontribusi menurunkan emisi GRK tahun 2025 sebesar 23% dan 43% pada 

tahun 2050.  

Di satu sisi, RUEDP-Riau menyatakan bahwa pembangkit listrik merupakan sektor yang menghasilkan 

emisi GRK terbesar yaitu 63,81% karena penggunaan energi fosil batubara di sektor pembangkit dan 

industri, serta BBM pada sektor transportasi.16 Di sisi lain, alokasi kebutuhan energi terbesar pada 2025 

 
10 https://www.walhi.or.id/tema-polemik-sampah-dan-incenerator, diakses pada 20 Januari 2023.   
11 https://www.jatam.org/daya-rusak-industri-ekstraksi-panas-bumi-untuk-pembangkitan-listrik/ diakses pada 20 Januari 2023. 
12 https://www.walhi.or.id/pembangunan-pltp-gunung-talang-bukit-kili-diwarnai-pemaksaan-negara-dan-kriminalisasi-rakyat 

diakses pada 20 Januari 2023. 
13 https://www.mongabay.co.id/2022/01/27/warga-sejumlah-desa-tolak-pembangunan-pltp-dieng-kenapa/ diakses pada 20 

Januari 2023. 
14 Perda Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 39 
15 Perda Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 30 
16 Perda Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 23 

https://www.walhi.or.id/tema-polemik-sampah-dan-incenerator
https://www.jatam.org/daya-rusak-industri-ekstraksi-panas-bumi-untuk-pembangkitan-listrik/
https://www.walhi.or.id/pembangunan-pltp-gunung-talang-bukit-kili-diwarnai-pemaksaan-negara-dan-kriminalisasi-rakyat
https://www.mongabay.co.id/2022/01/27/warga-sejumlah-desa-tolak-pembangunan-pltp-dieng-kenapa/
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ada di sektor industri yaitu sebesar 44,49%. Selanjutnya diikuti oleh sektor transportasi sebesar 32,37%.17 

Jika Pemerintah serius untuk mengurangi emisi GRK, maka pemanfaatan energi fosil batubara seharusnya 

dihentikan, dan pembangunan industri yang menyumbang emisi GRK tertinggi juga harus dibatasi. 

Tabel IV.3.1 Hasil Permodelan Kebutuhan Energi Final untuk Bahan Bakar per-Sektor di Provinsi Riau, 2015-2050 

 

Sumber: RUEDP-Riau hlm. 43 

Ditambah lagi, orientasi utama keperluan energi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

sementara diakui sendiri bahwa GRK per PDRB cenderung konstan karena pertumbuhan emisi CO2 relatif 

meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan PDRB.18 Belum lagi ditambah dengan peningkatan 

emisi yang disebabkan oleh pembukaan lahan gambut dan mangrove yang juga masif terjadi di Riau. 

Berbagai hal tersebut mengindikasikan ketidakseriusan Pemerintah dalam upaya pengurangan emisi GRK. 

Sudah seharusnya Pemerintah berhenti menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai pusat dan tujuan dari 

segala keputusan atau kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Kita perlu 

memastikan langkah Pemerintah di Tahun 2023 dan seterusnya dalam hal pengembangan EBT sejalan 

dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

 

 
17 Perda Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 27 
18 Perda Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 23 
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BAB V 
MEMENANGKAN AGENDA POLITIK HIJAU  
DI PEMILU 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pekerjaan Rumah dengan Situasi Partai Politik dan Penguasaan Oligarki  

Satu tahun menjelang Pemilu kerap ditandai sebagai momen persiapan konsolidasi kekuatan elit politik, 

khususnya para oligarki dalam mempertahankan bahkan memperluas kekuasaannya. Partai politik sebagai 

kendaraan formal dalam mendorong kepentingan kelompok tertentu tidak lepas dari agenda kelompok 

oligarki. Situasi itu dapat terlihat jelas di periode saat ini, di mana kebijakan dan produk hukum yang 

dihasilkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif sekedar menguntungkan para investor dan pebisnis, 

tanpa memikirkan nasib rakyat dan lingkungan hidup.  

Misalnya penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang melegalkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja. 

Selain bertentangan dengan konstitusi, Perppu yang mengatasnamakan krisis iklim sebagai kegentingan juga 

bukan hanya tidak menjawab masalah iklim, tapi justru memperparah krisis iklim. Keberpihakan utamanya 

justru adalah kepada oligarki dan kapitalis yang menguasai berbagai sektor usaha, utamanya industri 

ekstraktif. Seperti pemberian insentif berupa pembebasan royalti batu bara hingga 0% bagi perusahaan yang 
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melakukan hilirisasi di dalam negeri,1 pembebasan sanksi pidana bagi pelanggaran di Kawasan Hutan, 

hilangnya kewajiban untuk mempertahankan minimal 30 persen kawasan hutan,2 dan masih banyak lagi. Lalu 

apa saja ancaman ekologis yang dihadapi Riau di tahun politik? Dan adakah partai politik alternatif yang dapat 

diandalkan untuk membawa agenda kerakyatan? 

a. Ancaman Ekologis Riau di Tahun Politik  

Ancaman pertama yang dihadapi Riau di tahun politik adalah kejahatan pencucian uang di bidang 

lingkungan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menemukan aliran dana hasil 

kejahatan lingkungan atau green financial crime (GFC) mengalir ke anggota partai politik untuk 

keperluan pemenangan Pemilu 2024, jumlah uang hasil kejahatan lingkungan mencapai Rp 1 triliun.3 

PPATK juga melakukan pemetaan daerah yang rawan terjadi GFC, antara lain; Provinsi Aceh, Riau, 

Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggara, Maluku dan Papua. PPATK mengatakan sumber kejahatan berasal dari tindak pidana 

lingkungan hidup, pertambangan, kehutaanan, perkebunan, perdagangan satwa liar, kelautan, dan 

perikanan. 

Selain ancaman kejahatan green financial crime, Provinsi Riau akan menghadapi musim panas ekstrim 

sebagai dampak dari perubahan iklim. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan 

enam provinsi prioritas pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jelang 

musim kemarau kering di tahun 2023,4 yaitu; Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan 

Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pantauan BMKG menyebutkan bahwa setelah 

Februari 2023, musim di Indonesia diprediksi akan bergeser lebih kering mulai Juli, Agustus, 

September, dan Oktober. Proyeksi ini berpotensi besar menggambarkan sebagian wilayah Indonesia 

akan memasuki musim kemarau yang mampu menyebabkan kekeringan dan gagal panen.5  

Gagal panen yang disebabkan oleh cuaca ekstrim juga akhirnya akan menghasilkan ancaman krisis 

pangan. Bicara kedaulatan pangan erat kaitannya dengan ketahanan pangan terutama kemampuan 

mencukupi pangan dari produksi sendiri, namun saat ini masyarakat setempat tidak berdaya untuk 

memenuhi asupan gizi akibat hilangnya akses terhadap sumber daya alam diperparah dengan 

membanjirnya berbagai jenis makanan instan, termasuk minuman dengan pemanis. Hal ini 

menambah penderitaan mereka sebagai objek gastro-kolonialisme, atau kolonialisme pangan.6 Istilah 

gastro-kolonialisme pertama kali diciptakan oleh Craig Santos Perez, seorang peneliti dari komunitas 

etnis Chamorro di Pulau Pasifik Guam, untuk menggambarkan erosi jalur makanan dan kesehatan 

 
1 https://www.cnbcindonesia.com/news/20230105091049-4-402981/sumringah-para-taipan-batu-bara-ini-bisa-nikmati-royalti-0 
diakses pada 27 Januari 2023. 
2 https://bisnis.tempo.co/read/1394144/kewajiban-30-persen-kawasan-hutan-hilang-ditetapkan-habibie-dihapus-jokowi diakses 
pada 27 Januari 2023. 
3 https://www.republika.co.id/berita/roq463377/ppatk-1-triliun-uang-kejahatan-lingkungan-mengalir-ke-anggota-parpol-untuk-
pemilu-2024; diakses pada 20 Januari 2023 
4 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230125202307-20-904890/6-provinsi-terancam-karhutla-jelang-musim-kemarau : 
diakses pada 27 Januari 2023 
5 https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/21/anomali-iklim-dan-rekor-suhu-terpanas-bumi : diakses pada 23 Januari 2023 
6 https://rainforestjournalismfund.org/stories/gastro-colonialism-merauke; diakses pada 28 Desember 2022 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20230105091049-4-402981/sumringah-para-taipan-batu-bara-ini-bisa-nikmati-royalti-0
https://bisnis.tempo.co/read/1394144/kewajiban-30-persen-kawasan-hutan-hilang-ditetapkan-habibie-dihapus-jokowi
https://www.republika.co.id/berita/roq463377/ppatk-1-triliun-uang-kejahatan-lingkungan-mengalir-ke-anggota-parpol-untuk-pemilu-2024
https://www.republika.co.id/berita/roq463377/ppatk-1-triliun-uang-kejahatan-lingkungan-mengalir-ke-anggota-parpol-untuk-pemilu-2024
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230125202307-20-904890/6-provinsi-terancam-karhutla-jelang-musim-kemarau
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/21/anomali-iklim-dan-rekor-suhu-terpanas-bumi
https://rainforestjournalismfund.org/stories/gastro-colonialism-merauke
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masyarakat Hawaii yang dipicu oleh impor massal dan meningkatnya ketergantungan masyarakat 

lokal pada komoditas olahan murah yang diproduksi oleh konglomerat multinasional.7 

Dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 

Hortikultura (Distanhor) Provinsi Riau telah merencanakan langkah mitigasi dan adaptasi terhadap 

resiko akibat terbatasnya sumber makanan dan menjamurnya makanan serba instan. Renstra ini juga 

memberi catatan soal permasalahan dan isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang 

harus diperhatikan, yaitu;   

1. Aspek Teknis 

a. luas tanam dan luas panen yang semakin menurun;  

b. masih rendahnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;  

c. kondisi sarana dan parasarana belum memadai;  

d. penerapan teknologi pertanian masih rendah;  

e. industri hilir pertanian dan pemasarannya masih terbatas.  

2. Aspek Sumber Daya Manusia 

a. kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;  

b. kapasitas sdm petani masih rendah.  

3. Aspek Geografi dan Demografi 

a. aspek geografi/ruang;  

b. perubahan iklim global; 

c. alih fungsi lahan;  

d. tingginya laju pertumbuhan penduduk;  

e. sebagian besar daerah sentra produksi pertanian rawan banjir dan kekeringan.  

 

Dokumen RKPD Provinsi Riau 2023 juga menjelaskan perkembangan produksi tanaman pangan 

khususnya padi di Provinsi Riau selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2017 – 2021). Data 

menunjukkan perkembangan yang menurun, di mana laju pertumbuhannya sebesar -7,84 %. Hal ini 

sejalan dengan perkembangan luas panen yang terus mengalami penurunan dengan laju 

pertumbuhan sebesar -7,87%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 https://kenyonreview.org/2019/10/to-decolonize-our-imaginations/ diakses pada 26 Desember 2022 

https://kenyonreview.org/2019/10/to-decolonize-our-imaginations/


 

49 
 

Tabel V.1.1 Perkembangan Rasio Priduksi dan Kebutuhan Beras dan Jagung di Provinsi Riau Tahun 2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas menyebutkan produksi beras Provinsi Riau dari tahun 2017 sampai dengan 2021 

berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada tahun 2021, dengan rata-rata pertumbuhan per 

tahun sebesar 12,64 persen. Terjadinya penurunan produksi beras selama beberapa tahun terakhir 

ini disebabkan semakin menurunnya luas tanam dan luas panen padi di Provinsi Riau sebagai akibat 

dari tingginya alih fungsi lahan dari lahan sawah ke penggunaan lainnya baik di sektor pertanian 

maupun luar sektor pertanian, seperti perumahan, jalan, pertokoan, dan sebagainya.  

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan Pemerintah Daerah Provinsi 

harus menyediakan cadangan pangan beras sebanyak 200 ton dan Pemerintah kabupaten/kota 

sebanyak 100 ton. Pada tahun 2020, cadangan pangan beras pada tingkat Provinsi Riau sebanyak 1 

ton, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 24,4 ton, Kabupaten Bengkalis 20 ton, Kota Pekanbaru 15,3 

ton, sementara itu di kabupaten/kota lainnya tidak tersedia cadangan beras. Melihat data tersebut 

perlu kiranya mempertahankan keanekaragaman pangan yang merupakan kunci untuk kedaulatan 

pangan, bukan bertahan pada cara pandang bahan pangan pokok yang disimplifikasi hanya pada beras 

saja. Pengetahuan lokal justru lebih mampu menjaga kedaulatan pangannya. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan kemampuan bertahan pada sumber jenis pangan lokal lain, pemahaman terhadap perilaku 

alam, serta kemampuan mitigasi yang bersumber dari pengetahuan lokal yang lebih mungkin 

diimplementasikan. 

b. Partai Politik dalam Genggaman Oligarki 

Oligarki dipahami sebagai satu sistem hubungan kekuasaan yang memusatkan kekayaan dan otoritas 

untuk menjaga agar proses akumulasi kekayaan itu tetap berlangsung. Di Indonesia, sistem ini sudah 

ada sejak Presiden Soeharto berkuasa. Kebangkitan oligarki di Indonesia pada saat pertumbuhan dan 

perluasan kapitalisme pasar selama Orde Baru dipandang sebagai produk perjuangan atas akumulasi 
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kekayaan pribadi dan cara kontrol lembaga publik dan otoritas negara. Perpaduan otoritas politik dan 

kekuatan ekonomi ini telah menjadi ciri umum negara-negara di tahap awal perkembangan kapitalis.8  

Partai politik yang awalnya lahir sebagai cerminan atau wujud demokratisasi yang mengusung suara 

rakyat justru menjadi kendaraan untuk mencapai kepentingan kelompok tertentu atau elit penguasa. 

Hingga sekarang, hampir seluruh partai politik konvensional yang menduduki kursi legislatif dan 

eksekutif merupakan partai politik oligarki.9 Banyak kasus suap dan korupsi menjerat anggota partai 

politik ini, sehingga wajar jika kepercayaan publik terhadap partai politik rendah. Survei terbaru 

Indikator Politik menunjukkan partai politik menempati posisi ke 10 dari 10 lembaga dengan tingkat 

kepercayaan publik sebesar 56,6 persen. Sementara DPR hanya satu tingkat di atasnya dengan 62,6 

persen.10  

Citra buruk perwakilan partai politik juga ditunjukkan oleh para wakil DPRD Provinsi Riau. Annas 

Maamun, mantan Gubernur Riau yang menjadi terdakwa kasus suap APBD 2014-2015 mengaku 

memberi uang kepada anggota DPRD Riau dalam rangka pengesahan APBD Perubahan 2014 dan APBD 

Murni 2015.11 Selanjutnya, pada 2021, Kejati Riau tengah menyelidiki 12 dugaan Korupsi dan 2 di 

antaranya diduga melibatkan oknum anggota DPRD Provinsi Riau.12 Di tahun yang sama, Agung 

Nugroho, Wakil Ketua DPRD Riau sekaligus Ketua Umum DPW Partai Demokrat juga terjerat kasus 

dugaan mafia pengadaan alat kesehatan.13  

Demokrat adalah partai politik ketiga terbanyak yang menduduki kursi DPRD Periode 2019-2024 

setelah Golkar dan PDI-P. Desember lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menetapkan 9 

Partai Politik di Provinsi Riau memenuhi syarat pada Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual 

Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.14 Kesembilan partai politik tersebut yaitu: Partai 

Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Ummat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Kebangkitan 

Nusantara (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), 

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Buruh, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Di antara 

beberapa partai tersebut, hanya Partai Buruh yang dinilai sebagai partai politik alternatif.15 Namun, 

tentu hal ini perlu pembuktian lebih lanjut apakah kepentingan yang disuarakan oleh partai tersebut 

benar-benar berasal dari rakyat atau pada akhirnya akan sama saja dengan partai lainnya?  

 
8 Vedi R. Hadiz and Richard Robison, The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia, Indonesia, 
No. 96, Special Issue: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics (October 2013), h. 38 
9 https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/10423961/ironi-oligarki-di-parpol-indonesia-lo-lagi-lo-lagi diakses pada 27 
Januari 2023. 
10 https://nasional.tempo.co/read/1611018/survei-indikator-dpr-dan-parpol-konsisten-di-urutan-terbawah-mendapat-
kepercayaan-publik diakses pada 27 Januari 2023. 
11 https://senarai.or.id/korupsi/annas-pemberian-uang-kepada-anggota-dprd-riau-adalah-benar/ diakses pada 27 Januari 2023. 
12 https://www.cakaplah.com/berita/baca/78871/2021/12/13/ampr-dukung-kejati-riau-usut-dugaan-korupsi-libatkan-
perusahaan-milik-oknum-anggota-dprd-riau#sthash.lt0HvA3E.C3jfvk5G.dpbs diakses pada 27 Januari 2023. 
13 https://www.gatra.com/news-514992-hukum-disorot-di-kpk-terkait-dugaan-korupsi-alkes-wakil-ketua-dprd-riau-irit-
bicara.html diakses pada 27 Januari 2023. 
14 https://riau.bawaslu.go.id/kpu-riau-tetapkan-9-partai-politik-di-riau-memenuhi-syarat/ diakses pada 27 Januari 2023. 
15 https://nasional.sindonews.com/read/641437/12/pengamat-partai-buruh-bisa-jadi-parpol-alternatif-untuk-masyarakat-
1640686371 dan https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/18254331/partai-buruh-dinilai-bisa-jadi-alternatif-pilihan-di-
pemilu-2024 diakses pada 27 Januari 2023. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/10423961/ironi-oligarki-di-parpol-indonesia-lo-lagi-lo-lagi
https://nasional.tempo.co/read/1611018/survei-indikator-dpr-dan-parpol-konsisten-di-urutan-terbawah-mendapat-kepercayaan-publik
https://nasional.tempo.co/read/1611018/survei-indikator-dpr-dan-parpol-konsisten-di-urutan-terbawah-mendapat-kepercayaan-publik
https://senarai.or.id/korupsi/annas-pemberian-uang-kepada-anggota-dprd-riau-adalah-benar/
https://www.cakaplah.com/berita/baca/78871/2021/12/13/ampr-dukung-kejati-riau-usut-dugaan-korupsi-libatkan-perusahaan-milik-oknum-anggota-dprd-riau#sthash.lt0HvA3E.C3jfvk5G.dpbs
https://www.cakaplah.com/berita/baca/78871/2021/12/13/ampr-dukung-kejati-riau-usut-dugaan-korupsi-libatkan-perusahaan-milik-oknum-anggota-dprd-riau#sthash.lt0HvA3E.C3jfvk5G.dpbs
https://www.gatra.com/news-514992-hukum-disorot-di-kpk-terkait-dugaan-korupsi-alkes-wakil-ketua-dprd-riau-irit-bicara.html
https://www.gatra.com/news-514992-hukum-disorot-di-kpk-terkait-dugaan-korupsi-alkes-wakil-ketua-dprd-riau-irit-bicara.html
https://riau.bawaslu.go.id/kpu-riau-tetapkan-9-partai-politik-di-riau-memenuhi-syarat/
https://nasional.sindonews.com/read/641437/12/pengamat-partai-buruh-bisa-jadi-parpol-alternatif-untuk-masyarakat-1640686371
https://nasional.sindonews.com/read/641437/12/pengamat-partai-buruh-bisa-jadi-parpol-alternatif-untuk-masyarakat-1640686371
https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/18254331/partai-buruh-dinilai-bisa-jadi-alternatif-pilihan-di-pemilu-2024
https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/18254331/partai-buruh-dinilai-bisa-jadi-alternatif-pilihan-di-pemilu-2024
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c. Membangun Kanal Saluran Politik dengan Agenda Politik Hijau  

Sampai sekarang belum ada satu partai pun yang menunjukkan keberpihakan penuh terhadap agenda 

pemulihan lingkungan hidup dan hak rakyat atas tanah. Harus ada kanal saluran politik yang secara 

serius dan konsisten menjadi corong bagi agenda politik hijau dengan 6 agenda utama: 

1. Memastikan Negara menjadi benteng perlindungan hak asasi manusia; 

2. Menjadikan rakyat sebagai aktor utama;  

3. Memulihkan dan melindungi fungsi lingkungan hidup; 

4. Mendesak Negara mengakui dan melindungi Wilayah Kelola Rakyat; 

5. Mendesak Negara menyelesaikan konflik sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 

6. Mendorong Negara memberi pengakuan dan perlindungan kepada perempuan dalam 

pengelolaan SDA. 

Pertemuan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup dan Temu Rakyat pada bulan Desember 2017 lalu 

menegaskan bahwa WALHI akan mengintervensi demokrasi prosedural, dengan tujuan agar agenda 

politik lingkungan hidup menjadi agenda utama, bukan lagi menjadi isu pinggiran. Salah satunya 

dengan mendorong kader-kader WALHI dan kader di organisasi rakyat yang terdidik untuk merebut 

ruang dan momentum politik dari tingkat desa hingga nasional.16 Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup 

(KDLH) WALHI Riau Tahun 2022 juga menurunkan beberapa rekomendasi politik yang salah satunya 

mendorong partisipasi para kandidat berintegritas masuk dalam kontestasi. Ini merupakan pilihan 

terbaik dalam situasi buruk di tengah ketiadaan saluran partai alternatif pada Pemilu 2024 

mendatang. 

Platform politik anak muda Riau yang diluncurkan pada 10 Desember 2022 patut dijadikan sebagai 

langkah awal dalam membangun gerakan politik hijau. Kelompok muda yang sadar akan kondisi krisis 

yang saat ini terjadi harus menyatukan kekuatan untuk mendorong kepentingan politik lingkungan 

hidup. Berangkat dari kelompok muda tersebut, diharapkan akan turut menumbuhkan kesadaran 

calon pemilih lainnya dan tentunya juga para calon kandidat agar mulai memprioritaskan isu 

lingkungan hidup dalam tawaran program dan visi-misinya. 

2. Mengarusutamakan Tuntutan Keadilan Ekologis, Keadilan Iklim, dan Keadilan Antargenerasi di Tahun 

Politik 

Isu keadilan ekologis, iklim, dan antargenerasi menjadi urgensi yang harus diperjuangkan. Kaum muda 

merupakan kelompok yang paling terdampak di kemudian hari apabila perbaikan iklim tidak segera 

dilaksanakan. Anak muda di Riau harus ikut dalam aksi-aksi pemulihan dan perlindungan lingkungan. Hal ini 

penting untuk melindungi kelompok rentan seperti, perempuan, masyarakat adat, masyarakat desa hingga 

masyarakat miskin perkotaan. Urgensi ini harus dipahami anak muda Riau. Terlebih populasi di Riau 

didominasi oleh anak muda, yaitu 53,48% jumlah penduduk Riau.17 Menurut studi terbaru jurnal Science edisi 

26 September menyebutkan, ada ancaman bagi anak-anak yang lahir pada 2020 akan menghadapi 6,8 kali 

 
16 https://www.walhi.or.id/politik-hijau-2019 diakses pada 27 Januari 2023. 
17 Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, BPS Riau, 2022, hlm. 15.  

https://www.walhi.or.id/politik-hijau-2019
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lebih banyak gelombang panas, banjir, kekeringan, gagal panen dan kebakaran hutan. Hal ini akan mereka 

alami selama hidup, sehingga kelompok paling rentan dari krisis iklim adalah generasi masa depan. Anak 

muda diharapkan mampu menyuarakan dan mendorong negara lebih serius dan ambisius memastikan 

terpenuhinya hak dasar kelompok muda dan generasi berikutnya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.  

Menyadari hal tersebut, beberapa anak muda pada tahun 2022 melakukan berbagai kegiatan dalam upaya 

mewujudkan keadilan ekologis, keadilan iklim, dan keadilan antargenerasi dan menyiapkan diri menyambut 

pesta demokrasi pemilu 2024. Dimulai dengan diskusi terkait permasalahan yang terjadi di Riau guna 

menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan serta meningkatkan pemahaman tentang 

perspektif ekosentris yang memandang bahwa ada tiga entitas yang sama pentingnya untuk dijaga, manusia, 

spesies non manusia, dan entitas tak hidup atau abiotik. 

Selanjutnya pada Seminar dan Lokakarya yang diinisiasi WALHI Riau bertema Intergenerational Justice Now! 

beberapa anak muda pelajar dan pecinta alam melahirkan 8 tuntutan politik terkait keadilan antargenerasi, 

yang kemudian disuarakan pada sempena Hari Hak Asasi Manusia (HAM) dan Puncak Vorest Fest, 10 

Desember lalu. Tuntutan tersebut mendesak negara dan partai politik yang akan berkontestasi pada Pemilu 

2024 agar menyatakan komitmen untuk memenuhi tuntutan keadilan antargenerasi, sehingga negara 

memastikan pemenuhan hak kaum muda sebagai ahli waris dan pewaris atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat dapat dipenuhi.  

 

Delapan Tuntutan dalam Pernyataan Politik Anak Muda Riau 2022 

Mewakili kelompok muda Riau, kami meminta kepada negara, partai politik, penyelenggara pemilu dan para 

kandidat di Pemilu 2024 untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak kami atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat. Kami mengajukan tuntutan keadilan antargenerasi untuk dirumuskan negara dalam bentuk 

tindakan konkret sebagai berikut: 

1. Penyediaan sarana, prasarana dan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi kebutuhan transportasi 

publik yang layak, dapat diakses kelompok rentandan dapat menjangkau berbagai wilayah dengan tarif 

terjangkau serta beroperasi tepat waktu. Dengan terpenuhinya tuntutan ini, diharapkan masyarakat 

dapat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, sehingga akan mengurangi dampak emisi 

karbon yang dihasilkan dari kendaraan bermotor; 

2. Perbaikan sistem pengelolaan sampah dengan melakukan edukasi ke seluruh masyarakat, memberikan 

sarana dan prasarana yang cukup untuk pengangkutan dan pemilahan sampah, dan memegang 

tanggungjawab dan kendali penuh atas pengelolaan sampah; 

3. Menghukum korporasi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan 

lingkungan hidup dan merampas ruang kehidupan rakyat; 

4. Memastikan transisi energi berkeadilan yang bersumber dari energi bersih yang sesuai dengan kondisi 

ketersediaan energi lokal dan memperhatikan aspek perlindungan masyarakat; 

5. Melakukan pembenahan tata perkotaan yang ramah lingkungan dan memperbanyak ruang terbuka 

hijau yang dapat menjadi ruang ekspresi bagi kelompok muda Riau; 

6. Memastikan pengolahan limbah industri yang lebih efektif agar tidak mencemari perairan; 

7. Mengembangkan teknologi yang dapat mengatasi persoalan lingkungan dan ketimpangan sosial; dan 

8. Memberi ruang untuk anak muda bersuara, mendengarkan dan memenuhi aspirasi kami. 
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Perumusan tuntutan politik anak muda Riau melibatkan 30 anak muda (15 orang laki-laki dan 15 orang 

perempuan) yang berasal dari kelompok pelajar menengah atas dan mahasiswa. Keterlibatan kelompok 

pelajar dan mahasiswa penting karena suara mereka sebagai pemilih pemula diharapkan dapat memberi 

pengaruh baik pada Kontestasi 2024. Selama ini pemilih pemula hanya dijadikan objek bukan subjek. Di mana 

pemilih pemula dimanfaatkan untuk memenangkan pemilu tanpa memperhitungkan bahkan mendengarkan 

aspirasi mereka, padahal hasil pemilu sangat mempengaruhi masa depan anak muda. Berdasarkan data KPU 

Riau periode September 2022, jumlah pemilih baru sebanyak 228.814 atau 5,69% dari total pemilih.18 

Meskipun kecil namun angka ini mewakili kepentingan generasi muda usia 0-19 tahun yang jumlahnya 35,5% 

dari total penduduk Riau.19 Untuk itu, sebagai pemilih pemula, anak muda harus mulai kritis pada isu krisis 

iklim dan mulai menyuarakan kebijakan yang berpihak pada ruang hidup mereka.  

Hal lain yang dilakukan WALHI Riau untuk merespon persoalan krisis iklim dan pengarusutamaan isu keadilan 

iklim yaitu dengan melangsungkan kegiatan bagi kelompok muda dalam bentuk seminar bertajuk “Keadilan 

Iklim untuk Generasi Muda dan Masa Depan” pada akhir 2021 dan Training of Trainer (ToT) “Analisis 

Perubahan Iklim dan Resiko Bencana secara Partisipatif” pada Maret 2022 lalu. Dua kegiatan ini berupaya 

melahirkan champion anak muda yang sadar akan krisis iklim dan selanjutnya dapat melatih komunitas 

masyarakat agar dapat menilai kerentanan mereka dalam menghadapi perubahan iklim serta menyiapkan 

skema mitigasi dan adaptasi untuk turut mengurangi dampak tersebut.  

3. Pengorganisasian Rakyat dan Praktik Ekonomi Nusantara 

Kehancuran sektor lingkungan makin kuat dengan ditopang pola pembangunan ekonomi Indonesia saat ini. 

Resep pertumbuhan ekonomi menjadi dasar melakukan eksploitasi alam. Sistem ekonomi kapitalis berkedok 

kemajuan telah merampas tatanan ekonomi lokal masyarakat. Pertumbuhan ekonomi malah berkorelasi erat 

dengan eksploitasi alam yang berdampak pada pencemaran, kerusakan lingkungan yang semakin parah dan 

berkorelasi erat dengan perubahan iklim.20 Sebetulnya ada alternatif dalam pengembangan ekonomi dengan 

ramah dan memuliakan alam. Melalui risetnya, WALHI menawarkan Ekonomi Nusantara yang menyajikan 

beragam model ekonomi masyarakat yang bergerak dengan tetap menjaga lingkungan serta merawat nilai-

nilai lokal. Ekonomi Nusantara ingin mengingatkan kita agar sadar dalam meruntuhkan kapitalisme yang 

sejatinya gagal memberikan kesejahteraan masyarakat dengan merusak ruang hidup manusia. 

Masyarakat lokal di Provinsi Riau masa lampau telah melakukan kegiatan ekonomi dengan tetap merawat 

alam. Hal tersebut dijelaskan dalam buku Budaya Melayu Riau bab 12 tentang Ekonomi dan Mata 

Pencaharian Melayu. Masyarakat lokal memiliki model ekonomi yang disebut Tapak Lapan yang merupakan 

8 sumber mata pencaharian yaitu; berladang, beternak, menangkap ikan, beniro (mengolah kelapa), 

berkebun tanaman keras atau tahunan, mengambil hasil hutan, bertukang dan berniaga. Kegiatan ini 

 
18Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode September 2022, KPU Riau, hlm. 1 
19 https://riau.bps.go.id/indicator/40/73/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-provinsi-riau.html diakses 
pada 27 Januari 2023. 
20 https://www.walhi.or.id/ekonomi-nusantara-tawaran-solusi-pulihkan-indonesia-updated diakses pada 27 Januari 2023 

https://riau.bps.go.id/indicator/40/73/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-provinsi-riau.html
https://www.walhi.or.id/ekonomi-nusantara-tawaran-solusi-pulihkan-indonesia-updated
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disesuaikan dengan keperluan masyarakat, dalam pelaksanaannya aktifitas ini tidak dilakukan sekaligus 

melainkan panggabungan dua atau lebih jenis kegiatan ekonomi.21 

Kegiatan tersebut merupakan cara masyarakat dalam menggunakan sumber daya alam, karena setiap orang 

harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang alam dan lingkungan hidupnya. Karena pola tersebut bisa 

melihat hubungan dan saling ketergantungan antara manusia dengan alam, serta hubungan antara flora dan 

fauna dengan hutan tanah. 

Dengan memiliki genuine saving atau aset alam, masyarakat di Riau memiliki sumber kehidupan yang 

ditopang oleh alam. Namun saat ini sumber kehidupan tersebut sedang dijarah oleh moda produksi 

kapitalisme yang bersifat merampas (accumulation by dispossession). Perlu diketahui kapitalisme 

membutuhkan kontinuitas ketersediaan ruang-ruang baru untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan 

proses akumulasinya. Kita tak perlu heran dengan apa yang terjadi dengan masyarakat adat Suku Sakai di 

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang berkonflik dengan PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), atau 

masyarakat di Pulau Mendol yang berkonflik dengan PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM), dan banyak tempat 

lainnya. Mereka adalah korban dari kerakusan pemilik modal yang ingin melakukan ekspansi industri 

ekstraktif di lokasi yang sebenarnya merupakan ruang hidup masyarakat tempatan. 

 

Potret Ekonomi Nusantara di Pulau Mendol 

Secara administratif Pulau Mendol berada di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, lebih 

dikenal dengan nama Pulau Penyalai. Pulau di pesisir pantai timur Sumatera ini termasuk ke dalam 

kategori pulau kecil dengan luas 30.717 hektar dan sebagian besar daratanya adalah ekosistem gambut. 

Pulau ini juga dikenal sebagai salah satu penghasil beras terbaik di Provinsi Riau, yaitu beras Penyalai.  

Beras Penyalai merupakan hasil pertanian organik masyarakat Penyalai. Masyarakat percaya 

penggunaan pupuk kimia hanya akan menurunkan kualitas padi untuk produksi berikutnya. Ini 

dibuktikan dengan hasil satu kali panen raya menghasilkan 140 ribu ton dengan total 2,5 ton per 

hektarnya.22 

Kini Pulau Mendol dan beras Penyalai terancam oleh aktifitas industri perkebunan. Penerbitan Hak 

Guna Usaha (HGU) PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) menjadi beban yang harus dihadapi oleh 

masyarakat. Aktivitas pembukaan kanal hingga bibir pantai yang dilakukan oleh PT TUM membuat muka 

air tanah berkurang. Kemudian alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit juga akan 

mempengaruhi kondisi tanah Pulau Mendol termasuk lahan pertanian masyarakat. Hal ini disebabkan 

21,32% atau 6.550 hektar daratan Pulau Mendol dikuasai oleh PT TUM, jika ini dibiarkan, maka akan 

berdampak buruk bagi ekosistem gambut, beras Penyalai dan perekonomian masyarakat Pulau Mendol. 

 
21 Pendidikan Budaya Melayu Riau, Provinsi Riau, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Dinas 
Pendidikan Provinsi Riau, 2018, hlm. 467-468. 
22 https://www.walhiriau.or.id/2023/01/04/diskusi-puncak-vorest-fest-konflik-sumber-daya-alam-dan-kedaulatan-pangan-lokal/ 
diakses pada 27 Januari 2023. 

https://www.walhiriau.or.id/2023/01/04/diskusi-puncak-vorest-fest-konflik-sumber-daya-alam-dan-kedaulatan-pangan-lokal/
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Tapi perjuangan masyarakat mulai menerima hasil, pada 24 Jauari 2023—Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mencabut izin HGU PT TUM di Pulau Mendol, 

Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. Pencabutan izin ini tertuang dalam Surat 

Keputusan Nomor 1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/I/2023. Kemenangan ini masih melewati tahapan hingga 

hutan dan tanah benar-benar di miliki oleh masyarakat seutuhnya. 

Jika model pembangunan berkiblat pada pertumbuhan ekonomi yang tidak berlandaskan pada aspek 

lingkungan dan HAM terus dilanjutkan, maka konflik agraria dan kerusakan ekologis akan berpotensi terus 

berlangsung. Perlu gerakan kesadaran rakyat sebagaimana tersirat di Tunjuk Ajar Melayu, Petuah Amanah 

Alam lingkungan ‘tanda orang memegang amanah pantang merusak hutan dan tanah,’ untuk menjadi prinsip 

perlawanan lokal demi menentang proses proletarisasi/pemiskinan terhadap masyarakat. Jika hutan dan 

tanah yang merupakan sumber hidup dan penghidupan masyarakat ini dirampas oleh para kapitalis, maka 

rebut kembali! 
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BAB VI 
PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Selama 2022, Indonesia dan Riau masih berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Penguasaan ruang 

hingga produk hukum tetap didominasi kepentingan investasi. Kondisi ini memperlebar kerentanan 

rakyat pada tahun politik. Beragam informasi dan hasil analisis terkait kondisi yang tidak berubah 

tersebut melahirkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ketimpangan penguasaan ruang di Riau tetap didominasi oleh investasi industri ekstraktif. 

Gambarannya, Kawasan Hutan Riau masih dikuasai korporasi dan usaha-usaha ilegal skala besar. 

Sedangkan penguasaan oleh masyarakat tidak mengalami peningkatan secara signifikan. 

Persoalan lain, seperti perlindungan pulau kecil, ekosistem gambut, dan pengelolaan sampah juga 

tidak mengalami perbaikan signifikan dan cenderung mengalami penurunan kualitas. Ini 

mempertegas tidak ada ruang yang sepenuhnya aman di Riau. 

2. Riau Hijau sebagai komitmen pembangunan berwawasan lingkungan tidak berkontribusi 

maksimal dalam upaya pemuliaan lingkungan hidup dan HAM. Ini dikarenakan Renaksi Riau Hijau 

disusun kurang melibatkan partisipasi publik. Selain itu, secara substansi Renaksi disusun dengan 

target capaian yang tidak ambisius. 

3. Bacaan kebijakan, perencanaan, dan kondisi faktual di Riau memperlihatkan adanya kerentanan 

di tahun politik 2023. Kerentanan tersebut meliputi:  
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a. program RKPD 2023 di bidang lingkungan dan kehutanan belum meletakkan fokus pada 

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sehingga mengancam rakyat mengalami dampak buruk 

krisis iklim; 

b. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 mempertegas ancaman pemutihan kejahatan di Kawasan Hutan 

Riau untuk industri ekstraktif. Tercatat seluas 1,8 juta ha Kawasan Hutan yang telah beralih 

fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini semakin mudah terealisasi dengan 

memperhatikan tren pertumbuhan perizinan di tahun politik. Skema ini berpotensi 

melegalkan laju ketimpangan penguasaan ruang di Riau; 

c. Sejak putusan MA Nomor 63 P/HUM/2019 yang membatalkan ketentuan-ketentuan terkait 

pereduksian luas fungsi lindung ekosistem gambut, perumusan aktivitas perkebunan di 

Kawasan Hutan, Gubernur dan DPRD Riau belum melakukan revisi dan peninjauan kembali 

terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2018. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan 

tidak mempunyai sandaran hukum yang jelas. Hal ini diperparah dengan penyusunan RKPD 

Provinsi dan RDTR di beberapa Kabupaten yang masih mengacu pada Perda tersebut. 

Dampaknya, perencanaan ruang cenderung menyesuaikan kepentingan investasi daripada 

pemulihan ekosistem. Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perppu Nomor 2 Tahun 

2022 kian memperparah kekosongan perencanaan ruang darat dan laut di Provinsi Riau; dan 

d. Transisi energi yang dirancang Pemerintah Provinsi melalui Perda RUED-P Riau 2021-2050 

tidak menunjukkan ambisi yang serius untuk beralih dari sumber energi fosil ke energi bersih. 

Aturan tersebut masih mengakomodir minyak bumi, gas bumi, dan batubara sebagai sumber 

bauran sekitar 69% di Tahun 2025 dan 54% di Tahun 2050. Selain itu, sumber EBT yang akan 

dibangun Pemerintah, seperti insinerator sampah dan panas bumi merupakan solusi palsu. 

Pengelolaan sampah yang masih buruk dan dampak polusi yang dihasilkan dari insinerator 

sampah tidak sepadan dengan manfaatnya. Pembangunan pembangkit listrik baru juga 

berpotensi memicu konflik lahan baru. Di sisi lain, pembangunan industri untuk kebutuhan 

energi akan ditingkatkan, sementara kontribusi emisi gas rumah kaca terbesar justru 

dihasilkan dari aktivitas industri. Ini bertentangan dengan komitmen penurunan emisi yang 

hendak dicapainya. 

B. Rekomendasi 

Guna menghadapi kondisi-kondisi di atas dan mengatasi kerentanan yang terjadi pada tahun politik 

2023, WALHI Riau merekomendasikan kepada: 

1. Presiden: 

a. membatalkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan memperhatikan amar 

putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai produk hukum 

inkonstitusional bersyarat; 

b. mengawasi dan memerintahkan para pembantunya untuk tidak mengulang trend peningkatan 

penerbitan izin industri ekstraktif di tahun politik; 

c. mendorong para pembantunya untuk mengakselerasi laju capaian Perhutanan Sosial dan Tanah 

Objek Reforma Agraria; dan 

d. memimpin langsung pelaksanaan peninjauan ulang perizinan dan perundang-undangan yang 

bertentangan dengan semangat pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam 

sebagaimana diamanatkan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001. 
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2. Gubernur Riau: 

a. merevisi dan menerbitkan aturan turunan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan 

Tanah Ulayat dan Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan 

Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup guna 

memaksimalkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Riau;  

b. merevisi Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRW-P Riau dengan memperhatikan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 63 P/HUM/2019;  

c. merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang RUED-P Riau yang mengubah ketergantungan 

Riau terhadap sumber energi fosil dan memastikan berlangsungnya transisi energi bersih dan 

terbarukan secara adil;  

d. memperkuat perencanaan dan implementasi komitmen Riau Hijau guna memastikan kebijakan 

ini mampu mengakselerasi pemulihan lingkungan hidup, mereduksi ketimpangan penguasaan 

ruang, dan memastikan Riau mewariskan lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada 

generasi berikutnya; dan 

e.  menggunakan kewenangannya untuk merevisi dan mencabut seluruh perizinan industri 

ekstraktif yang memperparah laju kerusakan lingkungan dan sumber-sumber kehidupan rakyat. 

3. Kekuasaan legislatif di berbagai level (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

melakukan pengawasan terhadap pemegang kekuasaan eksekutif agar tidak menyalahgunakan 

kewenangannya di tahun politik 2023 dan membatalkan seluruh produk hukum yang bertentangan 

dengan semangat perlindungan lingkungan hidup dan HAM. 

4. Komponen peradilan, baik institusi di bawah Mahkamah Agung, Kejaksaan, Polri dan lainnya untuk 

menegakkan hukum yang memastikan perlindungan terhadap kepentingan lingkungan hidup dan 

HAM.  

5. Seluruh komponen masyarakat sipil untuk berkonsolidasi dan menyerukan: 

a. tuntutan koreksi seluruh kebijakan Negara yang tidak berpihak kepada rakyat dan lingkungan 

hidup, khususnya mendesak pembatalan seluruh peraturan perundang-undangan yang 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; 

b. mengingatkan dan menagih janji politik Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan seluruh 

anggota legislatif di berbagai level yang belum terpenuhi; dan 

c. memperkuat pengarusutamaan isu keadilan ekologis guna memenangkan agenda politik hijau 

di Pemilu 2024. 



 

59 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

 
A. Buku dan Publikasi 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pandangan Iklim 2023 (Climate Outlook). Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jakarta. 2022. hlm. 4 dan 18. 

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau. Badan Pusat Statistik 
Provinsi Riau. Pekanbaru. 2022, hlm. 15. 

Boy Jerry Even Sembiring., Ahlul Fadli., Eko Yunanda. Kertas Kebijakan: Dilema Pengakuan dan 
Perlindungan Masyarakat Adat di Riau. WALHI Riau. Pekanbaru. 2021. hlm. 1 

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Statistik Perkebunan 
Unggulan Nasional 2020-2022. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta. 2021. hlm. 
19, 97, 170, dan 263 

Eliana Sidipurwanty, dkk. Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah: Analisis di Tingkat 
Wilayah dan Rumah Tangga Petani. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Bogor. 2019, hlm. 81, 83 dan 84. 

Eyes on the Forest. Omnibus Law bukan legalisasi otomatis untuk perkebunan sawit ilegal. Eyes on the 
Forest. Pekanbaru. 2021. hlm. 5 

Jikalahari. Catatan Akhir Tahun 2022 Jikalahari: Pemulihan Melambat Kerusakan Di Depan Mata. Jikalahari. 
Pekanbaru. 2022. hlm. 12. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta. 2022. hlm. 6-7.   

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode September 2022. 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. 2022. hlm. 1 

Kurniawan Sabar dan Ode Rakhman. Studi Investigasi Praktik Kotor Perkebunan Kayu (IUPHHK/Hutan 
Tanam Industri) di Indonesia. WALHI. 2020. hlm. 6. 

Pemerintah Provinsi Riau Dinas Perkebunan. Statistik Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020. Sub Bagian 
Perencanaan Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Pekanbaru. 2021. hlm. 29-31.  

Pusat Data Dan Informasi KLHK. Statistik 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta. 2021. hlm. 117 

Taufik Ikram Jamil, dkk. 2018. Pendidikan Budaya Melayu Riau. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Dinas 
Kebudayaan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Pekanbaru. hlm. 467-468 



 

60 
 

Vedi R. Hadiz dan Richard Robison. 2013. The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of 
Power in Indonesia. Indonesia Vol 96:10: 38. Cornell University Southeast Asia Program. Amerika 
Serikat. 

 
B. Peraturan Perundang-Undangan  

 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/Mpr/2001 tentang Pembaruan 

Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam 
 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja 
 
Undang-Undang Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
 
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan 
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang 
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata 

Ruang 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata 

Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan 
 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah 

Dalam Kawasan Hutan 
 



 

61 
 

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan 

Pengurangan Sampah oleh Produsen 
 
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya 
 
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan 

Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau 

(RUED-P Riau) untuk Tahun 2021-2050 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan 

Sampah 
 
Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai 

(PSP) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau 
 
Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 tahun 2021 tentang Riau Hijau 
 
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 

Tahun 2018-2038 
 
Peraturan Bupati Siak Nomor 103 tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik 
 
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 
 
C. Website 

http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6445/kerja-konkrit-perubahan-iklim-klhk-rilis-rencana-
operasional-folu-netsink-2030, diakses pada 19 Januari 2023. 

http://pskl.menlhk.go.id/berita/437-capaian-perhutanan-sosial-sampai-dengan-1-oktober-
2022.html?showall=&start=3 diakses pada 18 Januari 2023. 

https://betahita.id/news/detail/8356/kpa-catat-212-letusan-konflik-agraria-di-2022.html?v=1673576856 
diakses pada 18 Januari 2023. 

https://bisnis.tempo.co/read/1394144/kewajiban-30-persen-kawasan-hutan-hilang-ditetapkan-habibie-
dihapus-jokowi diakses pada 27 Januari 2023. 

https://camatrupat.bengkaliskab.go.id/web/statistik/pekerjaan diakses pada 19 Januari 2023. 

https://dislhk.riau.go.id/dokumen/Data%20Izin%20PS%20di%20Provinsi%20Riau%20Per%20Agustus%2
02022.xlsx diakses pada 18 Januari 2023. 

http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6445/kerja-konkrit-perubahan-iklim-klhk-rilis-rencana-operasional-folu-netsink-2030
http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6445/kerja-konkrit-perubahan-iklim-klhk-rilis-rencana-operasional-folu-netsink-2030
http://pskl.menlhk.go.id/berita/437-capaian-perhutanan-sosial-sampai-dengan-1-oktober-2022.html?showall=&start=3
http://pskl.menlhk.go.id/berita/437-capaian-perhutanan-sosial-sampai-dengan-1-oktober-2022.html?showall=&start=3
https://betahita.id/news/detail/8356/kpa-catat-212-letusan-konflik-agraria-di-2022.html?v=1673576856
https://bisnis.tempo.co/read/1394144/kewajiban-30-persen-kawasan-hutan-hilang-ditetapkan-habibie-dihapus-jokowi
https://bisnis.tempo.co/read/1394144/kewajiban-30-persen-kawasan-hutan-hilang-ditetapkan-habibie-dihapus-jokowi
https://camatrupat.bengkaliskab.go.id/web/statistik/pekerjaan
https://dislhk.riau.go.id/dokumen/Data%20Izin%20PS%20di%20Provinsi%20Riau%20Per%20Agustus%202022.xlsx
https://dislhk.riau.go.id/dokumen/Data%20Izin%20PS%20di%20Provinsi%20Riau%20Per%20Agustus%202022.xlsx


 

62 
 

https://kenyonreview.org/2019/10/to-decolonize-our-imaginations/ diakses pada 26 Desember 2022. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/10423961/ironi-oligarki-di-parpol-indonesia-lo-lagi-lo-
lagi diakses pada 27 Januari 2023. 

https://nasional.sindonews.com/read/641437/12/pengamat-partai-buruh-bisa-jadi-parpol-alternatif-
untuk-masyarakat-1640686371 dan 
https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/18254331/partai-buruh-dinilai-bisa-jadi-
alternatif-pilihan-di-pemilu-2024 diakses pada 27 Januari 2023. 

https://nasional.tempo.co/read/1611018/survei-indikator-dpr-dan-parpol-konsisten-di-urutan-
terbawah-mendapat-kepercayaan-publik diakses pada 27 Januari 2023. 

https://rainforestjournalismfund.org/stories/gastro-colonialism-merauke; diakses pada 28 Desember 
2022. 

https://riau.bawaslu.go.id/kpu-riau-tetapkan-9-partai-politik-di-riau-memenuhi-syarat/ diakses pada 27 
Januari 2023. 

https://riau.bps.go.id/indicator/40/73/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-
provinsi-riau.html diakses pada 27 Januari 2023. 

https://riau.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/895/profil-kemiskinan-di-provinsi-riau--september-
2022.html diakses pada 19 Januari 2023. 

https://riau.genpi.co/riau-terkini/2142/pulau-bengkalis-terancam-hilang-dari-peta-wabup-butuh-rp-25-t 
dan https://m.jpnn.com/news/gawat-pulau-bengkalis-terancam-tenggelam-pemkab-diminta-
segera-bergerak, diakses pada 27 Januari 2023. 

https://senarai.or.id/korupsi/annas-pemberian-uang-kepada-anggota-dprd-riau-adalah-benar/ diakses 
pada 27 Januari 2023. 

https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/62a/695/5f3/62a6955f36cd8688923730.
pdf diakses pada 31 Januari 2023. 

https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan diakses pada 18 Januari 2023. 

https://www.cakaplah.com/berita/baca/78871/2021/12/13/ampr-dukung-kejati-riau-usut-dugaan-
korupsi-libatkan-perusahaan-milik-oknum-anggota-dprd-riau#sthash.lt0HvA3E.C3jfvk5G.dpbs 
diakses pada 27 Januari 2023. 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20230105091049-4-402981/sumringah-para-taipan-batu-bara-
ini-bisa-nikmati-royalti-0 diakses pada 27 Januari 2023. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230125202307-20-904890/6-provinsi-terancam-karhutla-
jelang-musim-kemarau : diakses pada 27 Januari 2023. 

https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/setelah-50-tahun-blok-rokan-kembali-ke-
pangkuan-ibu-pertiwi, diakses pada 19 Januari 2023 

https://www.gatra.com/news-514992-hukum-disorot-di-kpk-terkait-dugaan-korupsi-alkes-wakil-ketua-
dprd-riau-irit-bicara.html diakses pada 27 Januari 2023. 

https://kenyonreview.org/2019/10/to-decolonize-our-imaginations/
https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/10423961/ironi-oligarki-di-parpol-indonesia-lo-lagi-lo-lagi
https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/10423961/ironi-oligarki-di-parpol-indonesia-lo-lagi-lo-lagi
https://nasional.sindonews.com/read/641437/12/pengamat-partai-buruh-bisa-jadi-parpol-alternatif-untuk-masyarakat-1640686371
https://nasional.sindonews.com/read/641437/12/pengamat-partai-buruh-bisa-jadi-parpol-alternatif-untuk-masyarakat-1640686371
https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/18254331/partai-buruh-dinilai-bisa-jadi-alternatif-pilihan-di-pemilu-2024
https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/18254331/partai-buruh-dinilai-bisa-jadi-alternatif-pilihan-di-pemilu-2024
https://nasional.tempo.co/read/1611018/survei-indikator-dpr-dan-parpol-konsisten-di-urutan-terbawah-mendapat-kepercayaan-publik
https://nasional.tempo.co/read/1611018/survei-indikator-dpr-dan-parpol-konsisten-di-urutan-terbawah-mendapat-kepercayaan-publik
https://rainforestjournalismfund.org/stories/gastro-colonialism-merauke
https://riau.bawaslu.go.id/kpu-riau-tetapkan-9-partai-politik-di-riau-memenuhi-syarat/
https://riau.bps.go.id/indicator/40/73/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-provinsi-riau.html
https://riau.bps.go.id/indicator/40/73/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-provinsi-riau.html
https://riau.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/895/profil-kemiskinan-di-provinsi-riau--september-2022.html
https://riau.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/895/profil-kemiskinan-di-provinsi-riau--september-2022.html
https://riau.genpi.co/riau-terkini/2142/pulau-bengkalis-terancam-hilang-dari-peta-wabup-butuh-rp-25-t
https://m.jpnn.com/news/gawat-pulau-bengkalis-terancam-tenggelam-pemkab-diminta-segera-bergerak
https://m.jpnn.com/news/gawat-pulau-bengkalis-terancam-tenggelam-pemkab-diminta-segera-bergerak
https://senarai.or.id/korupsi/annas-pemberian-uang-kepada-anggota-dprd-riau-adalah-benar/
https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/62a/695/5f3/62a6955f36cd8688923730.pdf
https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/62a/695/5f3/62a6955f36cd8688923730.pdf
https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan
https://www.cakaplah.com/berita/baca/78871/2021/12/13/ampr-dukung-kejati-riau-usut-dugaan-korupsi-libatkan-perusahaan-milik-oknum-anggota-dprd-riau#sthash.lt0HvA3E.C3jfvk5G.dpbs
https://www.cakaplah.com/berita/baca/78871/2021/12/13/ampr-dukung-kejati-riau-usut-dugaan-korupsi-libatkan-perusahaan-milik-oknum-anggota-dprd-riau#sthash.lt0HvA3E.C3jfvk5G.dpbs
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230105091049-4-402981/sumringah-para-taipan-batu-bara-ini-bisa-nikmati-royalti-0
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230105091049-4-402981/sumringah-para-taipan-batu-bara-ini-bisa-nikmati-royalti-0
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230125202307-20-904890/6-provinsi-terancam-karhutla-jelang-musim-kemarau
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230125202307-20-904890/6-provinsi-terancam-karhutla-jelang-musim-kemarau
https://www.gatra.com/news-514992-hukum-disorot-di-kpk-terkait-dugaan-korupsi-alkes-wakil-ketua-dprd-riau-irit-bicara.html
https://www.gatra.com/news-514992-hukum-disorot-di-kpk-terkait-dugaan-korupsi-alkes-wakil-ketua-dprd-riau-irit-bicara.html


 

63 
 

https://www.goriau.com/berita/baca/167-kilometer-bibir-pantai-di-riau-terancam-abrasi.html, diakses 
pada 27 Januari 2023.  

https://www.jatam.org/daya-rusak-industri-ekstraksi-panas-bumi-untuk-pembangkitan-listrik/ diakses 
pada 20 Januari 2023. 

https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/21/anomali-iklim-dan-rekor-suhu-terpanas-bumi : diakses 
pada 23 Januari 2023. 

https://www.mongabay.co.id/2022/01/07/presiden-cabut-izin-jutaan-hektar-saatnya-kembali-ke-rakyat-
dan-pulihkan-lingkungan/, diakses pada 24 Januari 2023.  

https://www.mongabay.co.id/2022/01/27/warga-sejumlah-desa-tolak-pembangunan-pltp-dieng-
kenapa/ diakses pada 20 Januari 2023. 

https://www.republika.co.id/berita/roq463377/ppatk-1-triliun-uang-kejahatan-lingkungan-mengalir-ke-
anggota-parpol-untuk-pemilu-2024; diakses pada 20 Januari 2023. 

https://www.riauin.com/read-33376-2022-12-27-ekosistem-mangrove-rusak-482-km-pantai-di-riau-
terancam-abrasi.html diakses pada 27 Januari 2023. 

https://www.sabangmeraukenews.com/berita/6592/data-lengkap-klhk-ungkap-331-ribu-ha-hutan-riau-
dikuasai-ilegal-oleh-422-kelompok-ini-sebaranny.html?page=2 diakses pada 18 Januari 2023. 

https://www.walhi.or.id/ekonomi-nusantara-tawaran-solusi-pulihkan-indonesia-updated diakses pada 27 
Januari 2023. 

https://www.walhi.or.id/pembangunan-pltp-gunung-talang-bukit-kili-diwarnai-pemaksaan-negara-dan-
kriminalisasi-rakyat diakses pada 20 Januari 2023. 

https://www.walhi.or.id/politik-hijau-2019 diakses pada 27 Januari 2023. 

https://www.walhi.or.id/tema-polemik-sampah-dan-incenerator, diakses pada 20 Januari 2023.   

https://www.walhiriau.or.id/2020/06/12/bongku-bebas-di-tengah-covid-19/ diakses pada 27 Januari 
2023. 

https://www.walhiriau.or.id/2023/01/04/diskusi-puncak-vorest-fest-konflik-sumber-daya-alam-dan-
kedaulatan-pangan-lokal/ diakses pada 27 Januari 2023. 

https://www.youtube.com/watch?v=hw17VbiVz2U&t=1285s Rampas, Dir Adhito Harinugroho dan Eko 
Yunanda, WALHI, 2020, Youtube diakses pada 19 Januari 2023. 

www.bsp.co.id/block-cpp/,  diakses pada 19 Januari 2023 

 
 
 

https://www.goriau.com/berita/baca/167-kilometer-bibir-pantai-di-riau-terancam-abrasi.html
https://www.jatam.org/daya-rusak-industri-ekstraksi-panas-bumi-untuk-pembangkitan-listrik/
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/21/anomali-iklim-dan-rekor-suhu-terpanas-bumi
https://www.mongabay.co.id/2022/01/07/presiden-cabut-izin-jutaan-hektar-saatnya-kembali-ke-rakyat-dan-pulihkan-lingkungan/
https://www.mongabay.co.id/2022/01/07/presiden-cabut-izin-jutaan-hektar-saatnya-kembali-ke-rakyat-dan-pulihkan-lingkungan/
https://www.mongabay.co.id/2022/01/27/warga-sejumlah-desa-tolak-pembangunan-pltp-dieng-kenapa/
https://www.mongabay.co.id/2022/01/27/warga-sejumlah-desa-tolak-pembangunan-pltp-dieng-kenapa/
https://www.republika.co.id/berita/roq463377/ppatk-1-triliun-uang-kejahatan-lingkungan-mengalir-ke-anggota-parpol-untuk-pemilu-2024
https://www.republika.co.id/berita/roq463377/ppatk-1-triliun-uang-kejahatan-lingkungan-mengalir-ke-anggota-parpol-untuk-pemilu-2024
https://www.riauin.com/read-33376-2022-12-27-ekosistem-mangrove-rusak-482-km-pantai-di-riau-terancam-abrasi.html
https://www.riauin.com/read-33376-2022-12-27-ekosistem-mangrove-rusak-482-km-pantai-di-riau-terancam-abrasi.html
https://www.sabangmeraukenews.com/berita/6592/data-lengkap-klhk-ungkap-331-ribu-hektare-hutan-riau-dikuasai-ilegal-oleh-422-kelompok-ini-sebaranny.html?page=2
https://www.sabangmeraukenews.com/berita/6592/data-lengkap-klhk-ungkap-331-ribu-hektare-hutan-riau-dikuasai-ilegal-oleh-422-kelompok-ini-sebaranny.html?page=2
https://www.walhi.or.id/ekonomi-nusantara-tawaran-solusi-pulihkan-indonesia-updated
https://www.walhi.or.id/pembangunan-pltp-gunung-talang-bukit-kili-diwarnai-pemaksaan-negara-dan-kriminalisasi-rakyat
https://www.walhi.or.id/pembangunan-pltp-gunung-talang-bukit-kili-diwarnai-pemaksaan-negara-dan-kriminalisasi-rakyat
https://www.walhi.or.id/politik-hijau-2019
https://www.walhi.or.id/tema-polemik-sampah-dan-incenerator
https://www.walhiriau.or.id/2020/06/12/bongku-bebas-di-tengah-covid-19/
https://www.walhiriau.or.id/2023/01/04/diskusi-puncak-vorest-fest-konflik-sumber-daya-alam-dan-kedaulatan-pangan-lokal/
https://www.walhiriau.or.id/2023/01/04/diskusi-puncak-vorest-fest-konflik-sumber-daya-alam-dan-kedaulatan-pangan-lokal/
https://www.youtube.com/watch?v=hw17VbiVz2U&t=1285s





	0_cover depan.pdf (p.1)
	1_PRE BAB.pdf (p.2-6)
	2_BAB I DAN II .pdf (p.7-33)
	3_BAB III.pdf (p.34-42)
	4_BAB IV.pdf (p.43-52)
	5_Bab V.pdf (p.53-62)
	6_BAB VI.pdf (p.63-65)
	7_Daftar Pustaka.pdf (p.66-70)
	7_Cover belakang.pdf (p.71-72)

