


REFLEKSI 2018 DAN HARAPAN 2019 MENUJU KEADILAN EKOLOGIS DI PROVINSI RIAU 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



Sebuah Catatan Akhir Tahun 2018 Walhi Riau Atas Potret Penguasaan dan Pengelolaan Ruang-Ruang Hidup Rakyat 
 

 
 

REFLEKSI 2018 DAN HARAPAN 2019  

MENUJU KEADILAN EKOLOGIS DI PROVINSI RIAU  
Sebuah Catatan Akhir Tahun 2018 Walhi Riau Atas Potret Penguasaan dan Pengelolaan Ruang-Ruang Hidup Rakyat 

 

Diterbitkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia  

Eksekutif Daerah Riau - WALHI Riau. 

 

Penanggung Jawab 

Riko Kurniawan 

Fandi Rahman 

 

Penulis 

Devi Indriani 

 

Tata Letak dan Grafis 

Eko Yunanda 

 

Kontributor Data 

Rio Susanto  

Ali Mahmuda  

Taufik Rahman 

Erizal Azwar 

 

Cetakan Pertama  

Januari 2019 

 

Jln. Cempedak I No. 07  

Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai 

Kota Pekanbaru - Riau 28125 

Telp. (0761) 8401746 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



REFLEKSI 2018 DAN HARAPAN 2019 MENUJU KEADILAN EKOLOGIS DI PROVINSI RIAU 
 

 

 
Sekapur Sirih 

SEPATAH KATA MERAWAT INGATAN MENGUATKAN PERJUANGAN 

Salam Adil dan Lestari, 

Provinsi yang terkenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa dan beragam ini bernama 

Riau. Sayang melalui kebijakan negara yang nirkeberpihakan kepada rakyat, kekayaan alam 

yang melimpah hanya bisa diakses dan dikuasai oleh segelintir orang. Tidak sampai disana, 

atas nama pembangunan dan peningkatan perekonomian serta pendapatan negara, melalui 

investasi yang digadang-gadangkan sebagai jalan menuju kesejahteraan, sumber daya alam 

dikeruk habis-habisan. Bukannya mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Riau, eksploitasi 

ini malah melahirkan bencana ekologis; kabut asap dimusim kemarau dan banjir dimusim 

penghujan, kemiskinan serta konflik sosial.  

Sejarah eksploitasi SDA di Riau melalui investasi industri perkebunan dan industri kehutanan, 

Riau memulainya dengan pengerukan sumber daya minyak dan gas bumi dengan masuknya 

PT Caltex, yang pertama kali melakukan kegiatan ekspor minyak mentah. Puncaknya pada 

1970-an, dimana produksi minyak nasional berasal dari tanah melayu ini. Kondisi ini tidak 

bertahan lama, kejayaan minyak mentah perlahan mengalami penurunan dan barulah 

kemudian berganti dengan industri perkebunan dan kehutanan pada 1980-an. Industri rakus 

lahan tersebut yang selanjutnya mengubah hutan menjadi bentangan komoditi monokultur. 

Masih atas nama investasi- jalan menuju kesejahteraan, menjadikan perizinan sebagai ujung 

tombak alih fungsi hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana ekologis- kabut asap, yang 

melumpuhkan banyak sektor vital dari perekonomian hingga pendidikan. Negara mengalami 

kerugian triliun-an, petani kehilangan lahan hingga Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 

yang merenggut beberapa jiwa. 

Catatan akhir tahun 2018 ini sebagai pengingat bahwa perjuangan menuju keadilan ekologis 

belum selesai. Tapak tilas perjalanan perjuangan sekaligus memperlihatkan potret 

penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan ruang-ruang hidup rakyat 

masih jauh dari rasa keadilan. Kesemuanya ini dibungkus dalam satu semangat, fight for 

ecology justice!  

Akhir kata, catatan akhir tahun 2018 ini diharapkan menjadi landasan semangat dalam 

perjuangan menuju keadilan ekologis ditahun 2019, yang merupakan tahun politik nasional. 

Potret dalam catatan ini semoga dapat menjadi tolok ukur negara serta melihat keberpihakan 

serta peluang politik dalam merebut daulat kuasa dan daulat kelola bagi rakyat. 

Direktur Eksekutif WALHI Riau 

 

 

Riko Kurniawan 
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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang  

Persoalan lingkungan hidup harus diakui sebagai salah satu persoalan yang 

paling sering dibicarakan sejalan dengan lajunya tingkat kerusakan yang 

berakibat pada bencana ekologis. Tercatat dalam dua tahun terakhir tren 

bencana ekologis mengalami kenaikan. Tahun 2017 Badan Penanggulangan 

Bencana Nasional mencatat total bencana di seluruh Indonesia mencapai 

angka 2862 kejadian meliputi banjir (979), puting beliung (886), tanah 

longsor (848), kebakaran hutan dan lahan (96), gempa bumi (20), kekeringan 

(19), gelombang pasang/ abrasi (11), dan letusan gunung berapi (3). Angka 

ini mengalami kenaikan secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, 

2016 sebanyak 2306 kejadian.1 Meskipun pada tahun sebelumnya- 2016 

secara nasional, presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 

2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang 

mana dalam instruksi tersebut diperintahkan Kepada Menteri Koordinator, 

Menteri Negara, Kepala Badan setingkat Menteri, Pemerintah Daerah dan 

lainnya untuk menjadikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan 

sebagai prioritas yang diselesaikan melalui tiga pendekatan, yaitu 

pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan; pemadaman kebakaran 

hutan dan lahan; dan penanganan pasca kebakaran atau pemulihan hutan 

dan lahan.  

 

Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan persoalan lingkungan 

hidup yang cukup kompleks, khususnya persoalan laju kerusakan hutan 

dan ekosistem gambut yang dampaknya tercatat sebagai penyumbang lima 

terbesar bencana yang terjadi di Indonesia. Di Riau, Pasca diterbitkannya 

Inpres 11/2015 tersebut memang kebakaran hutan dan lahan mengalami 

penurunan signifikan. Namun lahirnya regulasi nasional ini tidak bisa 

dipandang sebagai faktor tunggal dalam menekan laju kebakaran hutan dan 

lahan, sebab pada 10 Maret 2016 WALHI Riau bersama CSO lainnya 

                                                           
1 Olahan data dari http://bnbp.cloud/dibi/laporan4 dalam “Di bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan 
Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018”, 
ELSAM 

http://bnbp.cloud/dibi/laporan4
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melayangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan 

mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit). Gugatan ini berujung 

dengan putusan damai yang pada intinya, negara berkomitmen bersama-

sama menanggulangi kebakaran hutan dan lahan melalui tindakan-tindakan 

dan penerbitan kebijakan guna menyelesaikan persoalan asap yang terjadi di 

Provinsi Riau. 

 

Selanjutnya, laju deforestasi dan degradasi memiliki kaitan erat dengan 

menurunnya jumlah masyarakat yang bergantung pada hutan dan gambut, 

disebabkan oleh ketimpangan penguasaan dan akses kelola antara 

masyarakat dan industri-industri raksasa. Hal ini tergambar dari jumlah 

luasan penguasaan industri di Riau 

 

Jika merujuk pada poin penting Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tahun 

2017 lalu, bahwa hutan adalah aspek penting dalam pencapaian target 

National Determined Contribution (NDC) Indonesia, sebab 17% dari target 29% 

penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berasal dari sektor kehutanan. 

Mengingat gambut merupakan media penyimpanan karbon yang baik dan 

dengan luas sekitar 50% dari total luas daratan di Riau merupakan gambut, 

menjadikan provinsi yang berdekatan dengan Malaysia ini patut 

diperhitungkan dalam menekan laju perubahan iklim dunia. Selain itu, salah 

satu langkah penurunan emisi adalah dengan cara penanggulangan 

kebakaran hutan dan lahan gambut, sesuai dengan pidato Presiden Jiko 

Widodo secara global pada saat Conference of Parties (COP) 21. Langkah 

tersebut adalah penegakan hukum dan penguatan langkah prevensi dengan 

cara melakukan restorasi ekosistem gambut melalui pembentukan Badan 

Restorasi Gambut dan menetapkan moratorium dan review izin pemanfaatan 

lahan gambut.  

 

Sayangnya, upaya pencegahan yang dilakukan atas inisiatif nasional dan 

dukungan internasional belum menyasar akar permasalahan lingkungan 

hidup khususnya kebakaran hutan dan lahan di ekosistem gambut di Riau. 

Dominasi industri yang secara nyata berkelindan dengan kerusakan dan 
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bencana ekologis tak kunjung teratasi. Potensi perluasan wilayah kelola 

rakyat hingga penguasaan sumber daya hutan dan lahan secara ilegal masih 

diabaikan.  

 

Provinsi Riau salah satu dari banyak provinsi di Indonesia yang mengalami 

ketimpangan akses dan penguasaan lahan, terlebih di lahan gambut. 

Sebagaimana diketahui bahwa luas lahan gambut di Provinsi Riau sejumlah 

kurang lebih 50% dari total luasan Provinsi Riau yang tersebar di hampir 

seluruh wilayah kabupaten. Sehingga dari total luasan Provinsi Riau ±9 juta 

hektar, lebih dari 4 juta hektarnya merupakan gambut dengan kedalaman 

yang bervariasi. Invansi dan ekspansi industri di Riau mengakibatkan 

menurunnya kualitas gambut, yang juga berkontribusi terhadap perubahan 

iklim.  

 

Gambar 1.1 Peta sebaran gambut berdasarkan kedalamannya di provinsi Riau. 

Ketimpangan tersebut tidak hanya berekses pada bencana ekologis seperti 

kebakaran hutan dan lahan gambut yang menyebabkan kabut asap dan 

pelepasan karbon yang begitu besar ke atmosfer, namun juga menjadi faktor 
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yang mengakibatkan penurunan ekonomi bagi masyarakat Riau serta 

perubahan sosial dan budaya bersamaan dengan hal tersebut. Sebut saja 

pembuatan kanal-kanal besar yang dilakukan perusahaan dalam rangka 

kegiatan guna menunjang usahanya yang mengakibatkan gambut menjadi 

kering dan rentan terbakar. Hal ini tentu kontradiktif dengan pengelolaan 

gambut yang sudah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat, tanpa 

mengakibatkan kekeringan gambut, lahan gambut tetap memiliki nilai 

ekonomi bagi masyarakat dengan menanami tanaman yang cocok dengan 

lahan gambut, seperti kelapa. 

Upaya restorasi/ perbaikan lahan gambut terus dilakukan guna menekan 

laju kerusakan gambut. Badan Restorasi Gambut yang selanjutnya disingkat 

menjadi BRG memiliki tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi 

gambut di tujuh provinsi, salah satunya adalah Provinsi Riau. Sejalan dengan 

tugas tersebut, salah satu fungsi BRG juga melaksanakan mandat lain yang 

diberikan oleh Presiden, salah satunya adalah tugas tambahan untuk masuk 

ke dalam konsep perhutanan sosial di kawasan gambut.2 

Provinsi Riau dan sebaran gambutnya tidak bisa dipisahkan dari perjalanan 

invansi dan ekspansi yang menyebabkan degradasi kualitas gambut. Total 

keseluruhan luasan Provinsi Riau, setidaknya terdapat lebih dari 4 juta 

sebaran gambut, dari total tersebut, berdasarkan olahan data spasial yang 

dilakukan WALHI Riau, diketahui bahwa hingga tahun 2012, ±1,5 juta 

hektarnya telah beralih fungsi maupun telah dibebani izin baik 

peruntukkannya sebagai HGU maupun Hutan Tanaman Industri. 

Sedangkan terkait ruang-ruang ekologis bagi rakyat tidak sebanding lurus 

jumlah dan luasannya dengan yang diberikan negara kepada korporasi 

melalui perizinan dan investasi. Berdasarkan 1,42 juta hektar Peta Indikatif 

Alokasi Perhutanan Sosial di Provinsi Riau, implementasinya masih berada 

diangka 6% (kurang dari 100.000 ha) yang memperoleh izin dengan skema 

Perhutanan Sosial untuk masyarakat. Implementasi tersebut berkat usulan 

                                                           
2 https://brg.go.id/restorasi-gambut-perlu-topang-perhutanan-sosial/#, diakses pada 12 November 2018 

https://brg.go.id/restorasi-gambut-perlu-topang-perhutanan-sosial/
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dan kerja keras organisasi non pemerintah dalam mendorong implementasi 

lima model pengelolaan dalam skema Perhutanan Sosial hingga hari ini.3 

Jika menilik target PIAPS di Provinsi Riau, capaian tersebut tentulah jauh 

dari yang ditargetkan. Hal ini belum mengakomodir secara eksplisit 

implementasi Perhutanan Sosial di lahan gambut serta implikasi penerapan 

moratorium gambut dan pasca pengesahan Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Riau. Amanah 

pembangunan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau tertuang dalam Peta 

Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas ±1,4 juta hektar yang 

tersebar di sepuluh kabupaten dan dua kota di Provinsi Riau.  

Tabel 1.1 Distribusi PIAPS di Provinsi Riau 

NO KABUPATEN HL HP HPK HPT 
20% 

KEMITRAAN 
JUMLAH % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 BENGKALIS  92.617 12.747 56.994 55.498 217.856 15,34% 
2 D U M A I  48.415 11.070 4.128 15.359 78.972 5,56% 
3 INDRAGIRI HILIR 6.574 5.852 11.206 84.401 34.874 142.907 10,06% 
4 INDRAGIRI HULU 185 45.636 24.745 24.608 22.457 117.631 8,28% 
5 KAMPAR 11.887 14.336 2.730 57.774 24.196 110.923 7,81% 

6 
KEPULAUAN 

MERANTI 
75 1.369 4.517 47.261 10.797 64.019 4,51% 

7 
KUANTAN 

SINGINGI 
44.284 7.744 168 40.290 2.202 94.688 6,67% 

8 PEKANBARU    373 220 593 0,04% 
9 PELALAWAN  18.110 17.788 57.117 81.774 174.789 12,31% 
10 ROKAN HILIR  90.742 22.034 101.032 18.396 232.204 16,35% 
11 ROKAN HULU 8.110 4.660 6.496 44.189 6.620 70.075 4,93% 
12 S I A K  52.534 3.496 5.672 53.866 115.568 8,14% 

JUMLAH 71.115 382.015 116.997 523.839 326.259 1.420.225 100% 
Sumber: Paparan Gubernur Riau dalam Seminar “Mengembalikan Hutan Tanah 

Untuk Rakyat” Pekanbaru, 02 Juli 2018 

                                                           
3 Paparan Gubernur Riau dalam Seminar “Mengembalikan Hutan Tanah Untuk Rakyat” Pekanbaru, 02 Juli 2018 
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Sedangkan terkait dengan realisasinya sendiri, Perhutanan Sosial dengan 5 

skema pengelolaan yang diusungnya, implementasi di Riau masih sangat 

kecil dan mengakomodir 4 dari 5 skema tersebut:  

Tabel 1.2 Perkembangan HPHD 2011-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.3 Perkembangan IUPHKM 2011-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELEMBAGAAN LPHD SK HPHD

NAMA  NO 

Tahun 2011 S/D 

2015

                               -                             -                       -                                                          -                                                -                      -                              - 

Tahun 2016

1 KEPULAUAN 

MERANTI

Tebing Tinggi 

Timur

Sungai 

Tohor

LPHD Sungai Tohor SK.6722/MENLHK-

PSKL/PSL.0/12/2016

     2.940,00 Walhi Riau

2 KEPULAUAN 

MERANTI

Tebing Tinggi 

Timur

Sungai 

Tohor Barat

LPHD Sungai Tohor Barat SK.6720/MENLHK-

PSKL/PSL.0/12/2016

     1.482,00 Walhi Riau

3 KEPULAUAN 

MERANTI

Tebing Tinggi 

Timur

Tanjung Sari LPHD Tanjung Sari SK.6717/MENLHK-

PSKL/PSL.0/12/2016

         760,00 Walhi Riau

4 KEPULAUAN 

MERANTI

Tebing Tinggi 

Timur

Sendanu 

Darul Ihsan

LPHD Sendanu Darul Ihsan SK.6718/MENLHK-

PSKL/PSL.0/12/2016

         650,00 Walhi Riau

5 KEPULAUAN 

MERANTI

Tebing Tinggi 

Timur

Nipah 

Sendanu

LPHD Nipah Sendanu SK.6716/MENLHK-

PSKL/PSL.0/12/2016

         838,00 Walhi Riau

6 KEPULAUAN 

MERANTI

Tebing Tinggi 

Timur

Kepau Baru LPHD Kepau Baru SK.6721/MENLHK-

PSKL/PSL.0/12/2016

         844,00 Walhi Riau

7 KEPULAUAN 

MERANTI

Tebing Tinggi 

Timur

Lukun LPHD Lukun SK.6719/MENLHK-

PSKL/PSL.0/12/2016

     2.446,00 Walhi Riau

Tahun 2017

1 PELALAWAN Teluk Meranti Segamai LPHD Segamai SK.1012/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017

     2.270,00 YMI (Yayasan 

Mitra Insani)

2 PELALAWAN Kuala Kampar Serapung LPHD  Serapung SK.1011/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017

     1.956,00 YMI (Yayasan 

Mitra Insani)

3 ROKAN HULU Tandun Sei Kuning LPHD Sei Kuning SK.3323/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017

     1.060,00 

4 ROKAN HULU Pendalian IV 

Koto

Pendalian LPHD Pendalian SK.3324/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017

     1.783,00 

5 ROKAN HULU Rambah Rambah 

Tengah 

Barat

LPHD Rambah Tengah Barat SK.3325/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017

     1.853,00 

6 ROKAN HULU Rambah Samo Sungai Salak LPHD Sungai Salak SK.3326/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017

     2.405,00 

7 ROKAN HULU Rokan IV Koto Pemandang SK.3327/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017

     8.437,00 

8 KAMPAR Gunung Sahilan Sahilan 

Darussalam

LPHD Kenegerian Gunung 

Sahilan

SK.3887/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017

     2.942,00 YMI (Yayasan 

Mitra Insani)

9 INDRAGIRI HILIR Kuala Indragiri Tanjung 

Melayu

LPHD Tanjung Melayu blm ada      1.369,00 YMI (Yayasan 

Mitra Insani)

10 INDRAGIRI HILIR Kuala Indragiri Kelurahan 

Sapat

LPHD Sapat SK.6689/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/201

7

     4.249,00 YMI (Yayasan 

Mitra Insani)

11 SIAK Sungai Apit Teluk Lanus LPHD Teluk Lanus SK.6702/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/201

7

     3.580,00 YMI (Yayasan 

Mitra Insani)

12 INDRAGIRI HILIR Kuala Indragiri Perigi Raja LPHD Perigi Raja SK6705/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/201

7

     1.747,00 YMI (Yayasan 

Mitra Insani)

13 INDRAGIRI HILIR Kuala Indragiri Sungai Piyai LPHD Sungai Piyai SK.6730/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/201

7

         299,00 YMI (Yayasan 

Mitra Insani)

TOTAL 43.910,00 

 LUAS PENDAMPINGNO KAB / KOTA KECAMATAN DESA

SK IUP HKM

KTH KOPERASI GAPOKTAN NAMA  NO 

                     -                  -                                   -                              -                                   -                                          -                  -                                                   -                   - 

Tahun 2017

1 ROKAN 

HILIR

Pujud Kel. Pujud 

Selatan

Batang Kumu 

Lestari 

Sejahtera

Zamzami  

 / Melki 

SK.684/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017

      477,00 

2 BENGKALIS Bantan Sekodi KTH Mangrove 

Berkah Usaha

Ahpo  / 

M. Asmir 

SK.844/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017

      123,00 

3 BENGKALIS Bantan Kembung Luar KTH Pulau 

Mandiri

Supono  

/ M. 

SK.848/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017

      276,00 

4 BENGKALIS Bantan Palkun KTH Mangrove 

Bangkit 

Bersama

Tono / 

M. Asmir 

SK.847/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017

      184,00 

5 ROKAN 

HULU

Tambusai 

 Utara

Mahato, 

Tambusai Utara

Gapoktan Tambusai 

Utara (7 KTH)

Sariman  

/ Yosrizal 

SK.849/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017

   1.565,00 

6 KAMPAR Salo Siabu Koperasi Tani 

Harapan Baru

SK.5160/Menlhk-

PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017

      605,00 

7 ROKAN 

HULU

Tambusai 

 Utara

Tambusai Utara Kuala Plajau SK.5750/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017

         84,00 

8 KUANTAN 

SINGINGI

Pucuk 

Rantau

Setiang Sei Petapusan SK.6921/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017

      759,00 

9 KUANTAN 

SINGINGI

Logas 

Tanah 

Darat

Lubuk Kebun Lubuk Kebun SK 6922/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017

      120,00 

10 ROKAN 

HULU

KT Sipang Jaya belum ada    1.705,00 

TOTAL 5.898,00 

Tahun 2011 s/d 2016

NO KAB / KOTA
KECAMA

TAN
DESA

KELEMBAGAAN
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Tabel 1.4 Perkembangan IUPHHK-HTR 2011-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan untuk realisasi Kemitraan total luasan ±4.000 ha. Pemerintah 

Provinsi Riau melalui Gubernur dalam pemaparannya mengungkapkan 

hambatan dan kendala dalam realisasi perhutanan sosial karena beberapa 

hal, yakni konflik tenurial, akurasi kelayakan usaha/ bisnis, teknik, akses, 

dan sinkronisasi. Senyatanya, strategi percepatan telah diamanatkan oleh 

presiden guna memastikan implementasi Perhutanan Sosial harus aman dan 

tepat sasaran.  

 

 

 

 

 

 

 

Terkait dengan strategi tersebut, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan 

Sosial yang selanjutnya disebut Pokja PPS terhitung sejak ditandatangani 

pada bulan Februari 2018 lalu, hingga sekarang pemerintah daerah belum 

ada target bahkan realisasi pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat 

SK IUPHHK-HTR

Nomor Jumlah

1. Kampar Buluh Cina Siak Hulu SK.62/Menlhk-II/2011 522/DISHUT/284/2011 515 KUD Sepakat Jaya

2. Kampar Buluh Cina Siak Hulu SK.62/Menlhk-II/2011 522/DISHUT/285/2011 177
Kop. Agro Lestari 

Indah

Selat Akar Tasik Putri

Bandul

Tj.ang

Pelantai

Meranti Bunting

Tanjung Kulim

Selat Akar

Mengkopot

Bagan Melibur Puyuh

6. Bengkalis Tj. Damai Siak Kecil SK.250/Menhut-II/2013 Sk.466/Kpts/XII/2014 700
Kop. Karya 

Bersama I

Tj. Damai Siak Kecil SK.250/Menhut-II/2013 Sk.467/Kpts/XII/2014 700
Kop. Karya 

Bersama II

-                               -                        -                 -                                            -                                    -          -                            

4.192    

Tahun 2012 s/d 2013

Tahun 2014

Tahun 2015 s/d 2017

Kop. Silva 

Sejahtera Berseri

5. Kep. Meranti
Tasik Putri

SK.165/Menlhk-II/2012
158 Jo. No. 

105/HK/Kpts/2014
700

Kop. Mangrove 

Meranti Lestari

7004. Kep. Meranti Merbau SK.165/Menlhk-II/2012
156 Jo. No. 

107/HK/Kpts/2014

KET

3. Kep. Meranti SK.165/Menlhk-II/2012
157 Jo. No. 

106/HK/Kpts/2014
700 Kop. Silva

Puyuh

Tahun 2011

No Kab/Kota Desa Kecamatan N0. SK Pencadangan
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juga masih nihil. Selanjutnya penyederhanaan peraturan yang juga 

merupakan strategi percepatan nyatanya tidak berjalan sehingga tidak bisa 

di implementasikan untuk realisasi Perhutanan Sosial di Riau. Tercatat 

beberapa aturan yang dipandang secara parsial berdampak pada lambatnya 

realisasi Perhutanan Sosial, misalnya realisasi Perhutanan Sosial di lahan 

gambut yang dibenturkan dengan cara pandang parsial dalam regulasi 

terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. 
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BAB II 

Tapak Tilas Perjuangan Keadilan Ekologis Di Provinsi Riau 

2.1 Menolak Lupa Putusan Damai Melawan Negara 

Setelah lebih dari 60 hari kerja Notifikasi Gugatan CLS Asap Riau tidak 

kunjung direspon oleh 6 calon tergugat yakni, Presiden, Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pertanahan 

Nasional, Menteri Kesehatan dan Gubernur Riau), akhirnya 4 orang yang 

mewakili kepentingan hukum masyarakat Riau bersama 13 kuasa 

hukumnya memutuskan mendaftarkan secara resmi gugatan tersebut di 

Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 10 Maret 2016. Gugatan yang bertujuan 

untuk menuntut dan mengingatkan kembali negara agar melakukan 

pemenuhan hak konstitusional warga negaranya terkait lingkungan hidup 

yang sehat.  

 

Gugatan ini dilatar belakangi karhutla dan dampaknya yang merugikan 

masyarakat Riau. kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2014-2015 

tersebut mengakibatkan 5 orang meninggal, lebih dari 90 ribu jiwa terkena 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga aktivitas pendidikan dan 

perekonomian yang terganggu karenanya.  

 

Setelah melewati proses mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang 

dipimpin hakim Mediator H.A.S Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., disepakatilah 

beberapa pokok-pokok kesepakatan perdamaian yang meliputi: 

1. Para Tergugat berkomitmen bersama-sama menanggulangi kebakaran 

hutan dan lahan melalui tindakan-tindakan dan penerbitan kebijakan 

guna menyelesaikan persoalan asap yang terjadi di Provinsi Riau; 

2. Para Penggugat berkomitmen untuk berperan serta aktif dalam 

pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi 

Riau; 

3. Tergugat I dan II segera menyelesaikan Peraturan Pelaksana dari 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
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4. Tergugat I dan VI mengalokasikan dana penanggulangan bencana 

dalam APBN dan APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan 

negara; 

5. Terggugat V dan VI memperkuat fasilitas pelayanan korban kebakaran 

hutan dan lahan, antara lain: 

a. Unit pelayanan paru di rumah sakit Pusat Rujukan Provinsi dan 

Rumah Sakit Kabupaten/ Kota; 

b. Melakukan pengamatan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 

untuk menentukan tindakan yang diperlukan, apabila ISPU 

melebihi 400; 

c. Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan 

lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar; dan 

d. Membuat tempat evakuasi jika ISPU sudah melebihi 400 dan 

bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan menyediakan Posko 

Darurat di pelabuhan laut, bandar udara, dan penyediaan rumah-

rumah oksigen. 

6. Tergugat VI mengembangkan system informasi kebakaran hutan, 

lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Riau; dan 

7. Tergugat VI membebaskan biaya pengobatan bagi warga masyarakat 

yang terkena dampak kabut asap. 

 

Dari keseluruhan poin-poin kesepakatan yang disepakati, hingga detik ini- 

khususnya bagi Gubernur Riau yang merupakan pihak Tergugat VI belum 

dan bahkan masih setengah hati merealisasikan kesepakatan damai 

tersebut. 

 

Terkait dengan alokasi dana penanggulangan khususnya kebakaran hutan 

dan lahan dalam ABPD, Walhi Riau mencatat sebagai berikut sejak tahun 

2015 hingga 2018. Anggaran tersebut sayangnya masih didominasi dengan 

peruntukan belanja pegawai dan penanganan karhutla. 
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Tabel 2.1 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Penanggulangan Karhutla Prov. Riau 

OPD Provinsi 2015 2016 2017 2018 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup dan 
kehutanan 

3.500.000.000 6.891.637.001 7.042.249.999 2.161.346.423 

Dinas TPH & 
Perkebunan 350.000.000 4.796.718.000 5.650.000.000 1.429.340.900 

BPBD 1.302.216.000 6.509.100.229 16.625.000.000 3.234.551.200 

Jumlah (Rp) 5.152.216.000 18.197.455.230 29.317.249.999 6.825.238.523 

Sumber. Rekapitulasi FITRA Riau 

 

Sedangkan terkait dengan sistem informasi kebakaran hutan, lahan dan 

perkebunan di wilayah Provinsi Riau masih sebatas pengumuman jumlah 

dan sebaran hot spot. Belum ada sistem baku yang secara transparan 

mengumumkan kepada publik-rakyat Riau terkait kebakaran hutan dan 

lahan, terlebih kebakaran diareal perkebunan. Sumber informasi bagi rakyat 

Riau masih dari temuan ataupun liputan dimedia terkait kebakaran hutan, 

lahan dan perkebunan. 

 

2.2 Menyelamatkan Peradaban Dari Ancaman Pembangunan DAM 

Lompatan Harimau 

Cipang Raya adalah wilayah paling ujung Kecamatan Rokan IV Koto, 

Kabupaten Rokan Hulu yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera 

Barat. Terdiri dari empat desa; Cipang Kanan, Tibawan, Cipang Kiri Hilir dan 

Cipang Kiri Hulu, dan 18 kampung. Hutan alam di kawasan ini masih terjaga 

dengan baik. Asri dan hijau. Flora dan faunanya masih utuh. Hewan dan 

tanaman langka masih banyak ditemukan. Puluhan sungai membelah 

bagian-bagian wilayah ini. sungai Rokan Kiri yang berhulu di Sumatera Barat 

dengan sebutan Sungai Sempur di Lubuk Sikaping, merupakan sungai 

terbesar di wilayah ini. Panjangnya 70 kilometer. Sedangkan panjang Sungai 

Rokan secara keseluruhan mencapai 500 kilometer, termasuk anak-anak 

sungai yang mengitarinya. 

 

Masyarakat Cipang Raya adalah masyarakat adat yang masih menjunjung 

tinggi tradisi sebagai warisan leluhur. Kehidupan sosialnya diatur dengan 

aturan adat, “adat bersanding syaral, syarak bersendi kitabullah”. Sebuah 
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dalil kehidupan yang mendarah daging untuk menyelesaikan berbagai 

persoalan secara adat. Merekapun menjaga tanah ulayat sebagai warisan 

leluhur agar tetap terawat. 

 

Keberadaan dan warisan adat Cipang Raya terancam oleh Pembangunan 

Waduk Lompatan Harimau. Lompatan Harimau sendiri adalah batu besar 

yang terletak di kanan dan kiri Sungai Rokan Kiri yang paling sempit. Dengan 

kata lain, bagian sungai yang paling kecil tapi dalam. Dua batu ini menjorok 

ke tengah sungai. Menurut warga, disebut sebagai Lompatan Harimau 

karena dulu batu ini menjadi batu tempat melompat dari seberang kanan ke 

seberang kiri. Dibawah batu sebelah kanan, ada batu tunggal yang jika 

diamati, mirip dengan harimau.  

 

 

Gambar 2.1 Lokasi pintu waduk serbaguna yang akan dibangun. Diambil oleh 

Kacamata Gober/ copyright Walhi Riau 

 

Dibandingkan sisi sungai yang lain, Lompatan Harimau dengan koordinat 

lokasi N: 0”32’51 E: 100”21’39” ini dinilai pemerintah pusat yakni 

Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS), sebagai 

lokasi paling tepat untuk bendungan waduk serba guna dengan kapasitas 45 

MW. Sekitar 70 meter setelah batu lompatan harimau ke arah hilir atau ke 
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arah desa koto ruang, ada bukit bulat dan besar di sebelah kanan dan kiri. 

Berhadapan. Dindingnya terlihat kuning kecokelatan. Bukit batu yang keras. 

Lebar sungai di antara dua bukit ini juga kecil dan dalam. Diantara dua bukit 

inilah waduk itu akan dibangun. 

 

Desa Tibawan adalah merupakan desa yang paling terancam dengan 

pembangunan waduk ini, sedangkan tiga desa lainnya di Cipang Raya 

terdampak sebagian atau diwilayah terendahnya saja. Jembatan batu 

panjang yang membentang ditengah Sungai Rokan Kiri di Desa Tibawan juga 

akan terendam. 

 

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Cipang Raya, Datuk Kayo menjelaskan bahwa 

upaya penolakan waduk terus dilakukan, diawali dengan musyawarah antar 

datuk dan ninik mamak beserta perangkat desa diseluruh Cipang Raya, 

pertemuan dengan camat dan pemerintah daerah, aksi damai ke kantor 

bupati, kantor gubernur guna mengutarakan penolakan atas Proyek 

Strategis Nasional ini. 

 

Pembangunan ini tidak hanya akan menghilangkan masyarakat adat Cipang 

Raya, namun juga menyinggung keberlangsungan sungai yang berada di dua 

daerah, hulunya berada di Provinsi Sumatera Barat dan hilirnya berada di 

Provinsi Riau. Maka tidak heran jika studi kelayakan dilakukan sejak 2015 

dengan melibatkan konsultan dari Bandung yang kemudian dilanjutkan 

dengan pembuatan Detile Enginering Design (DED) pada 2016 dan 

finalisasinya pada 2017. Sesuai dengan data di Kementerian PUPR melalui 

BWSS, DED kemudian dipertajam dan menghasilkan model tes bentuk 

bendungan yang sesungguhnya. Bentuk ini lalu dibawa ke laboraturium 

dengan skala 150 dan terlihat bagaimana kondisi sebenarnya dibuat.  

 

Rencana pembangunan waduk tersebut merupakan usulan Pemda Rohul 

kepada Kementerian PUPR. Setelah ditinjau dan dikaji, pihak kementerian 

menyetujui karena lokasi dinilai sangat layak dan akan dibangun. Terkait 

persoalan sosial seperti munculnya aksi penolakan, seutuhnya diserahkan 

kepada pemkab. Keinginan masyarakat menolak pembangunan waduk 
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berbuah manis dengan ditandatanganinya surat Nomor 100/UM-PEM/34.07 

tertanggal 25 April 2018 tentang penolakan waduk dan ditembuskan kepada 

DPRD serta BAPEDA Provinsi Riau. penolakan ini dilanjutkan dengan 

melakukan aksi ke kantor gubernur awal Mei 2018 dengan tujuan meminta 

dukungan pemerintah provinsi dalam penolakan yang dilakukan 

masyarakat. Aksi damai yang berlangsung hingga pagi hari tersebut berakhir 

dengan ditandatanganinya surat yang meneruskan surat Bupati Rohul 

dengan Nomor 110/PEM-OTDA/62.09 yang ditujukan kepada Menteri PUPR 

di Jakarta, ditandatangani Plt Gubernur Riau atas nama Sekretaris Daerah, 

Ahmad Hijazi tertanggal 09 Mei 2018, juga ditembuskan kepada Presiden, 

Menteri Dalam Negeri, DPRD Riau dan Bupati Rohul. 

 

Sayang, hingga saat ini belum ada respon resmi dari pemerintah pusat terkait 

penolakan yang dilakukan masyarakat. Pembangunan bendungan yang 

merupakan proyek strategis nasional ini ditetapkan melalui Peraturan 

Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional. Proyek ini merupakan salah satu yang termasuk dalam 

peta sebaran 94 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program 

pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi dan beroperasi sebagian dalam 

laporan KPPIP yang memiliki nilai investasi sebesar 2,6 miliar. KPPIP 

merupakan singkatan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur 

Prioritas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan 

beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, dan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang. Seiring berjalanannya perkembangan 

kebijakan ekonomi, peran KPPIP pun berkembang. KPPIP dipercaya untuk 

melakukan seleksi atas Proyek Strategis Nasional yang diberikan 

keistimewaan dan fasilitas percepatan sebagaimana diatur dalam Perpres 

Nomor 3 Tahun 2016. Dari daftar PSN, KPPIP melakukan seleksi lebih lanjut 

untuk memilih proyek yang masuk kedalam daftar prioritas. 
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Gambar 2.2 Rumah singgah Syafruddin Prawiranegara. Diambil oleh Kacamata 

Gober/ copyright Walhi Riau 

 

Pembangunan proyek ini tidak hanya menghilangkan masyarakat adat 

Cipang Raya, beberapa peninggalan sejarah akan turut hilang sejalan dengan 

pembuatan bendungan ini. Salah satunya adalah kediaman Syafruddin 

Prawiranegara, orang yang sering disebut sebagai reiden kedua Indonesia 

atau orang yang diperintahkan untuk mengurus Indonesia pada saat 

darurat. Sepak terjangnya mengharuskan ia singgah di banyak tempat, salah 

satunya adalah Dusun Pintu Kuari, Desa Cipang Kiri Hulu pada sekitar 

tahun 1959. Desa ini berbatasan langsung dengan Sumatera Barat, didesa 

inilah ia dan tokoh-tokoh lainnya seperti Burhanuddin Harahap, Arifin 

Ahmad dan Damanik Ibrahim tinggal sekitar 1 tahun lamanya. Rumah yang 

dijadikan tempat tinggal adalah rumah milik Keluarga Usman, tepatnya 

nenek Usman. Usman sendiri masih hidup hingga saat ini. Tidak hanya 

rumah yang menjadi sejarah Syafruddin yang ditetapkan sebagai pahlawan 

nasional pada 07 November 2011 tersebut yang terancam, bekas rumah Raja 

Rokan, Rumah Godang, Makam Raja Mentawai dan Lelo pun turut terancam. 

Penolakan terhadap pembangunan ini selain melindungi hak asasi bagi 

masyarakat adat Cipang Raya, namun juga berarti menyelamatkan 

peradaban.  
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2.3 Penegak dan Penegakan Hukum yang Enggan Tegak 

Perjuangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan demi 

pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sejatinya telah 

dilakukan Walhi Riau bersama lembaga anggota jauh sebelum catatan akhir 

tahun ini dilahirkan. Upaya membuka kembali Surat Perintah Penghentian 

Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Polda Riau pada tahun 2015 dengan 

mengajukan permohonan Praperadilan sebanyak 3 kali, gugatan Citizen Law 

Suit terkait asap pada tahun yang sama, pengaduan PT NSP di Kabupaten 

Kepulauan Meranti, upaya non litigasi atas pencabutan izin PT LUM di 

kabupaten yang sama serta pendampingan pemberian Wilayah Kelola Rakyat 

pertama di Provinsi Riau dalam bentuk Hutan Desa bagi tujuh desa di 

Kepulauan Meranti.  

Meskipun demikian, masih banyak dari perusahaan di Provinsi Riau yang 

tidak lepas dari konflik agraria dan pelanggaran hukum lingkungan lainnya. 

Dengan menimbang total sebaran luasan konsesi di gambut, baik 

peruntukkannya sebagai HGU ataupun HTI jelas tidak menimbang 

kualifikasi kedalaman lahan gambut yang menjadi faktor utama penyebab 

bencana ekologi di Riau, sebab banyak izin yang kemudian dikantongi 

melalui proses dan prosedur yang cacat hukum. Kebakaran hutan dan lahan 

yang berakibat kabut asap menjadi perhatian dunia internasional dan bagian 

dari akibat invansi serta ekspansi industri. Mengapa? Hal ini merujuk pada 

temuan lapangan Walhi Riau dan dilanjutkan dengan pelaporan ke penegak 

hukum. 

Tabel 2.2 Laporan konsesi perusak lingkungan oleh Walhi Riau ke 

penegak hukum tahun 2017-2018  

Tahun Pelaporan Nama Korporasi Lokasi Kabupaten/ Kota 

2017 PT Citra Palma Kencana Indragiri Hilir 

2017 PT Setia Agrindo Mandiri Indragiri Hilir 

2017 PT Indogreen Jaya Abadi Indragiri Hilir 

2017 PT Indrawan Perkasa Indragiri Hilir-Indragiri Hulu 

2018 PT Sumatera Riang Lestari Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri 

Hilir, Kepulauan Meranti 

2018 PT Teguh Karsa Wana Lestari Siak 

2018 PT National Sago Prima Kepulauan Meranti 

Sumber. Data olahan Walhi Riau 2018 
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Terhitung dalam dua tahun terakhir (2017-2018), Walhi Riau telah 

melaporkan setidaknya 7 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran 

hutan dan lahan serta berdampak pada bencana kabut asap dan kerusakan 

lingkungan hidup. Pada November 2017, Walhi Riau melaporkan empat 

perusahaan yang areal diduga melakukan pembakaran dalam rangka land 

clearing ataupun kelalaiannya yang menyebabkan terjadinya kebakaran. PT 

Indrawan Perkasa, PT Setia Agrindo Mandiri, PT Citra Palma Kencana, dan 

PT Indogreen Jaya Abadi adalah empat perusahaan perkebunan kelapa sawit 

yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun hingga hari ini, 

berdasarkan SP2HP yang diterima Walhi Riau, hanya PT Setia Agrindo 

Mandiri dan PT Indrawan Perkasa yang baru memasuki tahap penyelidikan. 

Selanjutnya pada 20 September 2018, Walhi Riau kembali melaporkan 3 

perusahaan dengan dugaan yang sama terkait pembakaran hutan dan lahan.  

PT Sumatera Riang Lestari adalah salah satu dari tiga perusahaan yang 

dilaporkan selain PT Teguh Karsa Wana Lestari, dan PT National Sago Prima. 

Perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan Hutan Tanaman Industri 

ini pada tahun 2018 mengalami kebakaran di areal konsesinya yang tersebar 

di empat kabupaten yakni, Rokan Hilir (Blok III, Estate Kubu) dengan luas 

42.340 hektar, Bengkalis (Blok IV, Estate Rupat) luas 38.210 hektar, 

Kepulauan Meranti (Blok V, Estate Rangsang) luas 18.890 hektar dan 

Kabupaten Indragiri Hilir (Blok VI, Estate Bayas) dengan luas 48.635 hektar 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.3 Peta sebaran hotspot 2014-2018 PT SRL 
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Hingga November 2018, keseluruhan laporan Walhi Riau tidak di 

tindaklanjuti oleh penegak hukum, baik Polda Riau ataupu Gakkum Seksi II 

Wilayah Sumatera. Padahal secara nyata, terkait dengan kebakaran, Pasal 

69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan larangan 

melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan dikuti dengan 

sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 108: 

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” 

Bahkan jikapun kebakaran/ dugaan pembakaran yang terjadi bukan 

diperuntukkan sebagai land clearing, pemegang izin konsesi memiliki 

kewajiban dalam menjaga areal konsesinya dari kebakaran yang diatur 

secara tegas dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah 

Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau 

Pencemaran Lingkungan Hidup. 

Selain sebagai upaya penegakan hukum disektor lingkungan hidup dan 

kehutanan serta dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia terkait 

lingkungan hidup, pelaporan yang dilakukan Walhi Riau memperlihatkan 

bahwa perizinan yang diberikan kepada korporasi lebih rentan menyebabkan 

bencana ekologi dan kerusakan ekosistem gambut jika dibandingkan 

kearifan lokal masyarakat dalam melakukan pengelolaan ekosistem gambut. 

Pasca diberikannya hak pengelolaan dengan skema Hutan Desa kepada Desa 

Sungai Tohor menjadi salah bukti bagaimana masyarakat dapat melakukan 

pengelolaan yang memiliki nilai ekonomi serta menjaga keberlanjutan 

ekosistem khususnya gambut. 
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2.4 Melindungi Rakyat, Mendorong Kebijakan Tanggap Bencana 

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, 

kepada Mongabay (2017)4 menuturkan jika salah satu penyebab tingginya 

angka bencana di Indonesia adalah kondisi darurat ekologis. Ia menuding 

laju deforesrasi yang meningkat tajam merupakan penyebab utama tersebut. 

Sebanyak 750.000 hektar hutan di Indonesia, menurut Sutopo, setiap 

mengalami deforestasi-jumlah ini tidak sebanding dengan kemampuan 

pemerintah dalam merehabilitasi hutan, yakni sebesar 250.000 hektar. 

Penyebab lain adalah perencanaan tata ruang yang amburadul. 

  

Selanjutnya, pengurangan risiko bencana secara efektif menyasar pada 

intervensi pengurangan risiko dalam skala waktu dan skala geografis. 

Lansekap secara lebih luas juga harus dipertimbangkan, sebab seringkali 

bencana berada jauh dari lokasi risiko ancaman bencana, misalnya degradasi 

fungsi ekosistem pada daerah hilir yang berdampak pada bencana di daerah 

hulu. Maka integrasi pengurangan risiko bencana dengan pertimbangan 

perubahan iklim dan ekosistem disebut dengan Integrated Risk Management 

yang merupakan istilah lain dari Pengurangan Risiko Bencana Terpadu 

(PRBT). 

 

Melalui pengintegrasian pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan 

iklim, dan manajemen restorasi ekosistem, PRBT memiliki delapan aspek 

penting yang diterjemahkan menjadi variabel dalam mengukur analisis 

dokumen RPJMD Provinsi Riau ini. Aspek-aspek tersebut ialah sebagai 

berikut: 

1. Memposisikan masyarakat yang berisiko menjadi pusat pencegahan 

dini kebakaran hutan dan lahan gambut, membangun sumberdaya 

dan pengetahuan lokal dan tradisional di masyarakat dalam 

pencegahan bencana; 

2. Mengintegrasikan program kemanusiaan dan pembangunan dengan 

fokus pada penghidupan masyarakat yang adil dan berkelanjutan; 

                                                           
4 “Di bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia 
atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018”, ELSAM 
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3. Menyasar potensi risiko bencana pada skala bentang lahan yang lebih 

luas (lansekap);  

4. Mengelola ekosistem rentan bencana sebagai pencegahan dan 

melakukan restorasi ekosistem paska bencana; 

5. Menjadikan masyarakat dan pemerintah sebagai basis dalam 

pengelolaan risiko bencana terpadu; 

6. Menghubungkan kearifan lokal dalam proses pembentukan  

kebijakan dan perubahan di tingkat global  

7. Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan pendekatan untuk 

menyasar potensi risiko bencana yang berbeda-beda; dan 

8. Membangun kerjasama dengan pemerintah, masyarakat sipil, 

organisasi masyarakat sipil, pemerintah, lembaga pendidikan, dan 

media. 

 

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten yang mengalami 

kebakaran hebat pada tahun 2014/2015 lalu. Mengingat bahwa di 

Kepulauan Meranti selain terdapat ekosistem gambut, kabupaten ini juga 

memiliki hamparan ekosistem mangrove, bersama Walhi Riau dan Wetlands 

Internasional, kabupaten ini menuju kabupaten tanggap bencana. Saat ini 

sedang dijalin komunikasi intens bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan KPH setempat, guna 

menyusun rencana regulasi yang akan mengakomodir pengurangan risiko 

bencana terpadu. Harapan dengan adanya kabupaten yang tanggap bencana 

ini, kabupaten lainnya di Provinsi Riau mulai mempertimbangkan 

pengelolaan daerahnya masing-masing dalam rangka menurunkan tingkat 

risiko bencana. 
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Gambar 2.4 Peta bahaya kekeringan di Provinsi Riau, sumber BPBD. 

 

Berdasarkan Peta Bahaya Kekeringan di Provinsi Riau/ Drought Disaster Risk 

Map yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 

di Provinsi Riau hampir seluruhnya memiliki kerentanan yang cukup tinggi 

terkait kekeringan, bahkan lebih dari 30% nya memiliki tingkat risiko 

kekeringan yang cukup tinggi dengan sebaran tingkat kekeringan tersebut 

berada di kabupaten-kabupaten dengan sebaran gambut yang cukup luas 

dan sebagian merupakan sebaran gambut dengan kedalaman yang cukup 

dalam, salah satunya Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten 

Indragiri Hilir. Kekeringan dan bencana kebakaran hutan senyatanya 

memiliki relasi yang cukup erat, sebagaimana disebutkan oleh Tini Tadeus, 

Kepala BPBD NTT dalam wawancara dengan Mongabay, bahwa kekeringan 
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juga mengakibatkan kebakaran hutan dan padang rumput5. Bisa 

dibayangkan kemudian bagaimana Riau dengan gambutnya jika mengalami 

kekeringan dalam waktu yang lama, terlebih sekitar setengah dari total 

luasan gambut di Riau telah dibebani izin industri yang mengharuskan 

gambut pun turut mengalami degradasi karena kanal-kanal yang dibuat. 

 

Gambar 2.5 Peta bahaya banjir di Provinsi Riau, sumber BPBD. 

 

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, selain potensi risiko kekeringan yang 

cukup tinggi, berdasarkan peta indeks ancaman bencana banjir di Riau yang 

di rilis dalam satu peta indeks ancaman bencana banjir di Indonesia oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Nasional terlihat sekitar 30% dari luasan 

Provinsi Riau berpotensi tinggi mengalami ancaman banjir ditunjukkan 

                                                           
5 https://www.mongabay.co.id/2018/09/28/jawa-dan-nusa-tenggara-langganan-bencana-kekeringan-
mengapa/, diakses pada 08 Januari 2019 

https://www.mongabay.co.id/2018/09/28/jawa-dan-nusa-tenggara-langganan-bencana-kekeringan-mengapa/
https://www.mongabay.co.id/2018/09/28/jawa-dan-nusa-tenggara-langganan-bencana-kekeringan-mengapa/
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dengan warna merah dan kuning menandakan ancaman banjir dengan 

potensi sedang dan diketahui bahwa tidak ada sebaran dengan tanda hijau 

yang menandakan tingkat terendah terhadap ancaman banjir di Riau. 

Adapun potensi risiko sebaran banjir di Riau terdapat di beberapa 

Kabupaten, diantaranya adalah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten 

Kampar. 

Sebaran risiko potensi banjir yang dirilis oleh BPBN tersebut sejalan dengan 

kenyataanya bahwa dipenghujung tahun 2018, berdasarkan data dari BPBD 

Provinsi Riau hingga November 2018 banjir melanda kabupaten yang 

memiliki risiko tinggi terkena banjir, sebagaimana tergambar dalam tabel 

berikut: 

Tabel 2.3 Sebaran banjir di Provinsi Riau Tahun 2018 

Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 

Kecama

tan  

Jumlah Desa Jumah KK Jumlah Jiwa 

Rokan Hulu 4 13 424 1.194 

Indragiri Hulu 10 59 1.438 3.275 

Pekanbaru  2 - Tdk diketahui 927 

Bengkalis 3 4 Tdk diketahui 348 

Rokan Hilir 6 10 1.248 Tdk diketahui 

Kuansing 11 104 7.325 Tdk diketahui 

Kampar 20 Tdk diketahui ±850-1.000 ≥3.000 

Sumber. Data Olahan Walhi Riau 

 

Tidak hanya kerugian materil, banjir yang terjadi sepanjang 2018 juga 

menelan korban jiwa serta menyebabkan wabah penyakit bagi ribuan jiwa. 

Akibat banjir, berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Riau menyebutkan 

bahwa hingga 11 Desember 2018 4 orang telah meninggal akibat banjir. 

Korban merupakan warga Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kampar. 

Dengan demikian, perlindungan serta pencegahan terhadap bencana yang 

terjadi di Riau harus segera diperbaharui dan diperbaiki agar tidak lagi 

memakan korban. Terlebih, sebaran industri didaerah-daerah dengan risiko 

dan yang mengalami banjir cukup tinggi. 
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2.5 Suara Anak Riau Untuk Riau Bebas Asap 

Negeriku, Negeri Asap 

 “Aku bangga menjadi anak Riau karena tanah kelahiranku yang sangat 

subur dan asri. Tahun 2015 yang lalu menjadi kenangan buruk dalam 

ingatanku, kenangan yang tidak akan mungkin dilupakan sampai aku besar 

nanti, yaitu bencana asap. Kadang aku heran kenapa orang-orang tega 

membakar hutan di negeriku ini. apakah mereka hanya memikirkan 

keuntungan dan kekayaa tanpa memikirkan nasib anak-anak di negeri ini? 

apakah mereka tidak kasihan kami harus menanggng sakit karena tangan-

tangan jahat mereka? Ah, mereka memang egois. Aku ingin pemerintah Riau 

bisa bertindak tegas dan menghukum orang-orang jahat tersebut” 

Kutipan cerita mini oleh Juara I, Dinda Fadhila Filza  

 

 
 

Gambar 2.5 Direktur Walhi Riau (Pinggir Kanan) foto bersama anak-anak 

pemenang lomba menulis cerita mini anak negeri. 

 
Bencana kabut asap yang diakibatkan kebakaran hutan, lahan dan 

perkebunan pada 2014-2015 yang lalu tidak hanya menyisakan cerita pahit 

bagi negara hingga dunia internasional, namun juga menyisakan kesedihan 
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mendalam bagi anak-anak Riau. Lumpuhnya pendidikan yang cukup lama 

dengan diliburkannya aktivitas sekolah anak-anak karena kabut asap. Dari 

5 korban jiwa akibat kabut asap yang terjadi, dua orang diantaranya adalah 

anak-anak. 

 

Kesedihan dan perasaan yang dialami anak-anak Riau kemudian dituangkan 

dalam bentuk lomba menulis “Cerita Mini Anak Negeri” yang ditaja Walhi 

Riau bersama Green Radio Pekanbaru pada 2016 lalu. Selanjutnya pada 

tahun ini-2018, kumpulan cerita anak-anak Riau yang diikuti oleh siswa/i 

kelas 5 dan 6 sekolah dasar se-Kota Pekanbaru diterbitkan dalam bentuk 

buku dan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada  

 

Gambar 2.6 Cover buku kumpulan cerita anak-anak korban asap di Provinsi 

Riau, terbitan Walhi Riau. 
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BAB III 
Potret Penguasaan dan Pengelolaan Ruang-Ruang Hidup Rakyat 

 
3.1. Kepungan Industri di Tanah Melayu 

Dalam dokumen Nawacita yang dirilis tahun 2014, Presiden Joko Widodo 

menyebutkan bahwa Indonesia sedang berada dalam titik kemanusiaan 

yang disebabkan oleh bahaya ekologis.  

 

Dominasi penguasaan ruang ekstraktif menjadi salah satu penyebab 

degradasi dan deforestasi. Tidak terkecuali bagi Provinsi Riau. Untuk 

perkebunan kelapa sawit, diketahui bahwa hampir setengah dari luas 

daratan Provinsi Riau merupakan lahan perkebunan dan industri 

kehutanan.6 

3.1 Tabel jumlah industri  

Jenis Industri Jumlah  

Perkebunan Kelapa Sawit 513 

Industri kehutanan  70 

Pertambangan  12  

Total  595 

  Sumber. Olahan data Pansus Monitoring Perizinan 

 

Selanjutnya, Provinsi Riau dan sebaran gambutnya tidak bisa dipisahkan 

dari perjalanan invansi dan ekspansi yang menyebabkan degradasi kualitas 

gambut. Total keseluruhan luasan Provinsi Riau, setidaknya terdapat lebih 

dari 4 juta sebaran gambut, dari total tersebut, berdasarkan olahan data 

spasial yang dilakukan WALHI Riau, diketahui bahwa ±1,5 juta hektarnya 

telah beralih fungsi maupun telah dibebani izin baik peruntukkannya 

sebagai HGU maupun Hutan Tanaman Industri. 

3.2 Sebaran konsesi di Gambut 

Peruntukkan Luas (ha) Sebaran 

HGU 164.287 50 Perusahaan 

HTI 1.408.308 51 Perusahaan 

Total 1.572.595 101 Perusahaan 

     Sumber. Olahan data Walhi Riau, 2018 

                                                           
6 Dokumen hasil analisis pansus monitoring dan evaluasi perizinan 
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Asia Pulp and Paper Group mendominasi dengan sebaran HTI dilahan 

gambut dengan luas konsesinya ±680.000 hektar yang tersebar di ±20 anak 

perusahaannya. Selanjutnya yang mendominasi dan turut berkontribusi 

terhadap degradasi kualitas gambut adalah APRIL Group dengan sebaran 

luasan konsesi di gambut ±578.000 hektar yang tersebar di ±28 anak 

perusahaannya, disusul oleh Barito Group dengan luasan ±129.000 hektar 

di 2 anak perusahaannya dan terakhir, PT Rokan Permai Timber dengan 

luasan gambut yang dibebaninya ±20.000 hektar. 

 

Gambar 3.1 Peta sebaran industri (Tambang, HGU dan HTI) di Provinsi Riau. 

Secara keseluruhan, berdasarkan data di atas diperkirakan lahan yang 

dikuasai secara legal dan tanpa izin oleh korporasi adalah 5.666.413, 24 

hektar, sedangkan dalam skema perizinan yang diperuntukkan untuk rakyat 

luasannya kurang dari 100 ribu hektar, sesuai dengan data pada latar 

belakang terkait capaian perluasan wilayah kelola rakyat dalam skema 

Perhutanan Sosial di Provinsi Riau.   
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Tabel 3.3 Sebaran industri di Provinsi Riau 

No Jenis Pemanfaatan/Penggunaan Luas (Ha) 

 

Jumlah Unit 
Izin 

1 IUPHHK-Hutan Alam/HPH 187.737 4 

2 IUPHHK-HTI 2.112.186 146 

3 IUPHHK-RE 116.977 4 

4 IUPHHBK 29.620 2 

5 Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 7.596,35 12 

6 
Perkebunan Kelapa Sawit  dan izin 
tanaman lainnya (HGU) 2.120.046 

 

7 Pertambangan 443.882, 71  

8 Perizinan Lainnya belum diidentifikasi  

TOTAL 5.018.045,06  

 

 

3.2 Diskursus Moratorium Perizinan dan Penyelamatan Ekosistem 

Gambut  

Provinsi Riau dan sebaran gambutnya tidak bisa dipisahkan dari perjalanan 

invansi dan ekspansi yang menyebabkan degradasi kualitas gambut. Total 

keseluruhan luasan Provinsi Riau, setidaknya terdapat lebih dari 4 juta 

sebaran gambut, dari total tersebut, berdasarkan olahan data spasial yang 

dilakukan WALHI Riau, diketahui bahwa hingga tahun 2012, ±1,5 juta 

hektarnya telah beralih fungsi maupun telah dibebani izin baik 

peruntukkannya sebagai HGU maupun Hutan Tanaman Industri. 
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Gambar 3.2 Peta sebaran industri (Tambang, HGU dan HTI) di wilayah 

gambut Provinsi Riau. 

Berdasarkan hasil olahan tersebut, secara keseluruhan total gambut yang 

dibebani dengan HGU seluas ±164.000 hektar yang tersebar pada sekitar 50 

perusahaan. Dari luasan tersebut tentu beban konsesi di gambut bertambah, 

mengingat dalam catatan Walhi Riau hingga tahun 2017, setidaknya lahan 

perkebunan di Provinsi Riau telah mencapai total luasan 3,4 juta hektar.7 

Banyak dari perusahaan yang mengantongi izin tersebut, tentu tidak lepas 

dari konflik agraria dan pelanggaran hukum lainnya. 

Tabel 3.4 Sebaran konsesi di gambut 

Peruntukkan Luas (ha) Sebaran  

HGU 164.287 50 Perusahaan 

HTI 1.408.308 51 Perusahaan 

Total 1.572.595 101 Perusahaan 

    Sumber. Olahan data Walhi Riau, 2012 

Asia Pulp and Paper Group mendominasi dengan sebaran HTI dilahan 

gambut dengan luas konsesinya ±680.000 hektar yang tersebar di ±20 anak 

perusahaannya. Selanjutnya yang mendominasi dan turut berkontribusi 

terhadap degradasi kualitas gambut adalah APRIL Group dengan sebaran 

luasan konsesi di gambut ±578.000 hektar yang tersebar di ±28 anak 

                                                           
7 Catatan Akhir Tahun 2017 Walhi Riau “Refleksi Riau 2017 dan Platform Politik Walhi 2018” 
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perusahaannya, disusul oleh Barito Group dengan luasan ±129.000 hektar 

di 2 anak perusahaannya dan terakhir, PT Rokan Permai Timber dengan 

luasan gambut yang dibebaninya ±20.000 hektar. 

Sebagaimana dijelaskan dalam banyak narasi sebelumnya, bahwa dominasi 

perusahaan dalam olahan data spasial Walhi Riau dan perluasan akses 

penguasaan serta pengelolaan kepada korporasi hingga tahun 2018 

memperlihatkan bagaimana beban areal konsesi terhadap gambut yang turut 

berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem gambut 

di Riau. 

Menjadi perhatian bahwa terdapat perundang-undangan terkait restorasi 

gambut yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut yang merupakan amanat UU 32 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara hirarki 

peraturan perundang-undangan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan 

dengan Peraturan Menteri. Namun yang harus dicermati adalah ekosistem 

gambut merupakan satu kesatuan dengan lingkungan hidup yang tidak bisa 

dipisahkan. Maka berdasarkan UU PPLH asas perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup didasarkan salah satunya kearifan lokal dan partisipatif. 

Kearifan lokal sendiri berdasarkan Pasal 1 ketentuan umum UU PPLH 

memiliki arti sebagai berikut: 

“kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 

masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara 

lestari” 

Ringkasnya, maka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut juga 

harus berlandaskan asas partisipatif serta kearifan lokal. Sehingga aturan 

terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tidak dipandang 

secara parsial agar tidak menimbulkan seolah olah sebuah pertentangan 

secara hirarki peraturan perundang-undangan. 

Tidak hanya PP Gambut yang ditafsirkan secara parsial oleh negara, 

kebijakan land swap dan moratorium perizinan yang tertuang dalam Intruksi 

Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata 
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Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Secara 

normatif, kebijakan ini mengakomodir kepentingan dan keberlanjutan 

lingkungan hidup, namun jika melihat sisi penerapannya, kedua aturan ini 

tidak implementatif.  

 

Gambar 3.3 Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) 2018 di Provinsi 

Riau. 

Seperti diketahui pada penjelasan sebelumnya bahwa Provinsi Riau, lebih 

dari 50% areanya merupakan gambut dengan kedalaman yang bervariasi. 

Selanjutnya beban konsesi terhadap gambut dalam paparan hasil analisis 

poin sebelumnya memperlihatkan bagaimana kontribusi korporasi terhadap 

kerusakan gambut dan kebakaran hutan dan lahan. Sayangnya, gambut 

yang sedemikian luas turut dibebani ketidakpercayaan negara melalui 

lahirnya aturan penghambat realisasi janji politik Jokowi sendiri dalam 

Nawacitanya.  
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Tabel 3.5 Hambatan implementasi Perhutanan Sosial dalam Inpres 

6/2017 dan Permen LHK 40/2017 

Inpres 6 Tahun 2017 Permen LHK Nomor 

P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 

MenLHK melanjutkan 

penundaan terhadap 
penerbitan izin baru 

hutan alam primer dan 
lahan gambut yang 
berada di hutan 

konservasi, hutan 
lindung dan hutan 
produksi yang dapat 

dikonversi berdasarkan 
Peta Indikatif Penundaan 

Pemberian Izin Baru 
 

Kebijakan land swap memperkukuh dominasi 

korporasi dalam penguasaan hutan dan lahan 
dengan hanya mengubah RKT dan RKU pada 

konsesi HTI menambah penguasaan lahan 
baru korporasi di hutan Indonesia 

 
Skema land swap melegitimasi “keterlanjuran” 
penerbitan izin usaha perkebunan kayu yang 

dalam proses penerbitannya sarat dengan 
pelanggaran kriteria yang ditentukan 

peraturan perundang-undangan 

 

Penyelesaian konflik dengan pilihan HTR 
kental dengan orientasi pemenuhan baku 
industri pulp and paper 

 
Kebijakan land swap hanya memperparah 

deforestasi yang akan melahirkan bencana 
ekologis 

 

Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas ±1,4 juta ha untuk 

rakyat ±500.000 ha berada didalam Intrusksi Presiden tentang penundaan 

pemberian izin baru di lahan gambut. Sejalan dengan hal tersebut, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan ujung tombak 

realisasi perhutanan sosial yang kewenangannya kemudian ditumpulkan 

dalam Inpres 6 2017 diatas (sesuai tabel). KLHK diintruksikan untuk 

melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin dibeberapa fungsi 

kawasan yang hal tersebut berkelindan dengan sebaran PIAPS di Riau yang 

sebagian juga berada di hutan produksi serta hutan konservasi. 

Menjadi perhatian selanjutnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan secara sistematika tunduk kepada Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. Pasal 7 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa: 

 

 



REFLEKSI 2018 DAN HARAPAN 2019 MENUJU KEADILAN EKOLOGIS DI PROVINSI RIAU 
 

 
“Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota” 

Terkait implementasi Perhutanan Sosial di Riau khususnya terdapat 

beberapa regulasi serta kebijakan yang merupakan proses dan tata cara 

pengajuan hingga penetapan Perhutanan Sosial. Peraturan Menteri Nomor 

83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial merupakan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam Pasal 7 

diatas, memang tidak terdapat Peraturan Menteri dalam hirarki peraturan 

perundang-undangan. Namun dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan 

bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) yang juga termasuk Peraturan Menteri diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Selanjutnya, terkait dengan gambut terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sehingga secara hirarki 

peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Perhutanan Sosial tidak bisa diimplementasikan begitu 

saja mengingat Peraturan Pemerintah kedudukannya lebih tinggi 

dibandingkan dengan Peraturan Menteri, meskipun dalam peraturan menteri 

tersebut memandatkan bahwa PIAPS ditetapkan dengan mempertimbangkan 

penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut dan/ atau restorasi 

ekosistem sebagai prioritas.  

Namun perlu diperhatikan selanjutnya adalah bahwa salah satu amanat 

pembentukan peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 

kewenangan dan amanat aturan yang lebih tinggi. Mengingat dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 dan 71 terkait Perlindungan dan 
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Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan amanat Undang-Undang Dasar 

1945 dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu dilakukan telaahan kembali apa 

yang diamanatkan oleh UU PPLH khususnya dalam perlindungan gambut. 

Selain itu, baik Inpres 6/2017 tersebut ataupun Permen LHK 40/2017 juga 

bertentangan dengan PP Gambut yang dalam pembentukannya tunduk 

terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

Sayangnya cara pandang dan penafsiran yang parsial terhadap aturan yang 

ada melahirkan hambatan. Hal ini terlihat dari lamanya tindaklanjut yang 

dialami masyarakat yang mengajukan perhutanan sosial digambut, 

diantaranya adalah Kelompok Tani Kepau Baru Lestari yang dibentuk 

bersama Walhi Riau, beranggotakan 328 yang mengajukan Perhutanan 

Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) diatas lahan gambut 

seluas 6.850 hektar. Usulan ini diusulkan ke Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan pada Desember 2017 dilengkapi dengan dokumen-dokumen 

persyaratannya. Usulan tersebut lolos verifikasi administrasi namun 

verifikasi lapangan tidak kunjung dilakukan. Hal ini menjadi salah satu 

faktor utama penyebab lambanya perbaikan ekosistem gambut yang 

mengkedepankan peran aktif dan partisipatif rakyat melalui perluasan 

wilayah kelola. 
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BAB IV 
Merajut Peluang Kontekstual Dalam Pertarungan Wacana Kebijakan 

 
4.1 Mengawal Pengakuan dan Perlindungan MHA Pasca Putusan MA 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat 

dan Pemanfaatannya merupakan salah satu dari 25 Ranperda yang 

sebelumnya masuk dalam Prolegda 2015 yang disahkan oleh DPRD Riau.  

Usulan Ranperda merupakan atas inisitatif DPRD Provinsi Riau. Info 

mengenai adanya rencana pembahasan Perda yang mempunyai urgensi 

terhadap masyarakat hukum adat ini diketahui WALHI Riau dari 

pemberitaan media sekitar Februari 2015. Sayangnya rencana pengawalan 

proses legislasi Perda yang pada saat itu statusnya masih Ranperda 

terganggu oleh kondisi Riau yang terus menerus diselimuti kabut asap. Pun 

rencana pengawalan dengan LAM Riau harus terganggu karena Balai Adat 

juga difungsikan menjadi salah satu posko kesehatan. 

 

Beberapa bulan berlalu, sekitar Agustus 2015, kondisi Riau yang semakin 

diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan semakin 

meminimalkan proses pengawalan terhadap Ranperda tersebut. Hanya saja, 

LAM Riau lebih berhasil dibanding WALHI Riau untuk mengawal proses 

tersebut dan di penghujung Oktober 2015, akhirnya mendapatkan Naskah 

Akademik dan Draft Ranperda dari DPRD Riau. Setelah berdiskusi dengan 

LAM Riau dan beberapa CSO, WALHI Riau menyadari bahwa Naskah 

Akademik dan Ranperda masih belum sesuai dengan harapan untuk 

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum 

adat di Riau. Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Riau juga 

melakukan kajian serupa dan menyebutkan bahwa Ranperda sama sekali 

belum memperlihatkan komitmen serius perlindungan dan pengakuan 

Masyarakat Hukum Adat. Di awali dengan penyerahan usulan tertulis dari 

LAM Riau terhadap beberapa substansi Ranperda yang tidak sesuai dengan 

konteks Adat Melayu Riau. Sayanganya, hanya sebagian kecil dari usulan 

yang dimasukkan dalam Draft Ranperda terbaru. Melalui jalur informal LAM 

Riau juga meminta kepada DPRD Riau untuk diundang secara resmi dalam 

pembahasan Ranperda. Sayangnya, permintaan tidak digubris, bahkan 
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terdengar kabar melalui media dalam Rapat Paripurna terakhir DPRD 

Provinsi Riau, pada 23 Desember 2015, Ranperda tersebut telah disahkan. 

 

Awal Mei 2016, dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 

2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya didapatkan. Berdasarkan 

kajian Tim Hukum WALHI Riau bersama PW AMAN Riau dan LAM Riau yang 

dibantu oeh LALH dan LBH Pekanbaru, diketahui banyak penambahan dan 

penghilangan beberapa ketentuan yang mengakibatkn direduksinya hak 

masyarakat hukum adat di Riau. Satu sisi, WALHI Riau menilai pengesahan 

Perda Nomor 10/2015 merupakan langkah progresif untuk mencapai 

pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Riau, namun terdapat 

permasalahan secara substansial dalam Perda ini, yaitu (1) cakupan tanah 

ulayat yang mengecilkan posisi tanah adat yang sebenarnya cakupannya 

lebih luas; (2) pengecualian penguasaan dan pengelolaan bahan tambang 

oleh masyarakat adat (Pasal 10); (3) pintu represif perampasan tanah ulayat 

atas alasan kepentingan umum (Pasal 11 dan 12 ayat (2)); dan (4) celah 

kriminalisasi (Pasal 19 ayat (1) utk ketentuan Pasal 11 ayat (3). 

 

Hal tersebutlah yang melatarbelakangi dan menjadi perjalanan melawan 

ketidakadilan substasial dalam Perda 10/2015 akhirnya terealisasi dalam 

Permohonan Uji materil yang didaftarkan langsung pada pada 20 Februari 

2018. Tiga orang pemohon Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum 

Adat Adat Batu Sanggan dan Talang Mamak, yaitu Himyul Wahyudi, Supriadi 

dan Darwin mendaftarkan secara resmi permohonan tersebut melalui enam 

orang kuasanya, yaitu Aditya Bagus Santoso, S.H., Andi Wijaya, S.H., Samuel 

Sandi Giardo Purba, S.H., Ronald Siahaan, S.H., M.H., dan Boy Jerry Even 

Sembiring, S.H., M.H. 

 

Permohonan yang tergister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada 22 

Februari 2018 dengan Nomor 13 P/HUM/2018 akhirnya membuhkan 

kemenangan kecil. Putusan yang diketahui oleh Para Kuasa Hukum pada 16 

Agustus 2018 diketahui bahwa sebagain permohonan yang dimintakan 

dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan salinan putusan, diketahui 
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bahwa permohonan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim pada Kamis, 31 Mei 2018. Ketiga Hakim Agung yang mengadili 

permohonan tersebut ialah Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., sebagai Ketua 

Majelis serta Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N., 

sebagai Hakim Anggota. 

 

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2018, Gubernur Riau 

dan Ketua DPRD Provinsi Riau diperintahkan untuk mencabut Pasal 10 ayat 

(1) dan ayat (2) juncto Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 10/2015 yang 

merugikan kepentingan Masyarakat Hukum Adat.  Kedua Pasal Perda Nomor 

10/2015 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung tersebut bertentangan 

dengan beberapa aturan yang lebih tinggi dan memberikan ancaman nyata 

terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan hak ulayatnya. Pasal 10 

ayat (2) terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait frasa bahan tambang 

berat dan pengingkaran kualifikasi tentang sumber daya alam yang 

terkandung dibawah bumi pada tanah ulayat. Mahkamah Agung juga 

menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (1) terkait frasa kepentingan daerah 

terbukti bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan 

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  

 

Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan momentum bagi Gubernur 

dan DPRD  Riau untuk melakukan evaluasi Perda Nomor 10 tahun 2015. 

Paling tidak Putusan Mahkamah Agung telah menggambarkan bahwa niatan 

pengakuan dan perlindungan terhadap entitas dan hak Masyarakat Hukum 

Adat harus dilangsungkan dan dituangkan dalam regulasi yang lebih serius. 

Terlebih dalam konsepsi HAM dalam melihat hubungan entitas masyarakat 

hukum adat -yang terlebih dahulu ada dibanding negara- dengan negara, 

maka keberadaaan Masyarakat Hukum Adat sebagai warga negara harus 

mendapatkan perlindungan dan pengakuan penuh. Selain bertentangan 

dengan prinsip hukum agraria, yang dimuat dalam UU Nomor 5/1960, 



Sebuah Catatan Akhir Tahun 2018 Walhi Riau Atas Potret Penguasaan dan Pengelolaan Ruang-Ruang Hidup Rakyat 
 

 
 

pemisahan tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnnya dari 

hak masyarakat hukum adat merupakan pengabaian histori terkait relasi 

masyarakat hukum adat dengan tanah adatnya, dimana sejatinya keduanya 

saling berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang 

lainnya. 

 

Masyarakat hukum adat yang eksis sebelum Indonesia terbentuk, sudah 

seharusnya menempati posisi strategis, namun justru acap menjadi korban 

kebijakan negara. Pereduksian historis dan hak masyarakat hukum adat 

tersebut, tentunya harus dihentikan, terlebih dalam berbagai peratuan 

perundangan dan sejarah pembentukan bangsa, masyarakat hukum adat 

mendapatkan proteksi dan mempunyai sejarah erat dalam pementukan 

Negara Republik Indoneisa. Secara historikal, keberadaan masyarakat 

hukum adat diakui dalam dasar persatuan Sumpah Pemuda yang menjadi 

cikal bakal terbentuknya negara ini. Pada dasar persatuan keempat dalam 

sumpah pemuda disebutkan salah satunya ialah hukum adat yang menjadi 

perekatnya.  

 

4.2 Merebut Daulat Rakyat Atas Penguasaan Ilegal Temuan Pansus 

Perizinan  

Atas nama investasi, perizinan kemudian menjadi ujung tombak terkait alih 

fungsi hutan dan lahan. Puncak dari ketamakan industri perkebunan dan 

kehutanan tersebut, adanya laporan terkait dugaan banyaknya perusahaan 

yang luas perkebunannya melebihi izin yang diberikan dan permasalahan 

lahan lainnya. Beranjak dari hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi 

Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) pada 2015 lalu. Pansus yang 

diketuai oleh Suhadirman Amby ini bertugas melakukan monitoring dan 

evaluasi perizinan lahan di Riau. Pada tahun yang sama, pansus monitoring 

dan evaluasi mengeluarkan 15 rekomendasi yang pada intinya meminta 

pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mengusut lebih lanjut 

terkait temuan pansus serta memberikan sanksi hukum secara tegas. 

Sayangnya, tidak ada tindak lanjut yang jelas. Padahal, rekomendasi 

tersebut didasarkan atas temuan Pansus Monitoring Perizinan yang 
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menemukan 417 dari 513 perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak berizin 

yang dominan berada di dalam kawasan hutan seluas 1,8 juta hektar. 

Akibatnya, negara mengalami kerugian lebih dari 30 Triliun setiap tahun.  

 

Keterbatasan waktu dan dana yang tersedia, Pansus melakukan monitoring 

terhadap industri perkebunan kelapa sawit dengan rincian, 183 unit 

perusahaan kebun non-PKS, perusahaan kebun yang memiliki PKS sebanyak 

104 unit dan perusahaan PKS sebanyak 170 unit. Paska dilakukan 

monitoring, dari 183 unit perusahaan perkebunan non-PKS terdapat 28 unit 

perusahaan yang tidak aktif. Ketidakaktifan tersebut diketahui sebagian 

karena baru memperoleh izin sedangkan sebagian lainnya tidak diketahui. 

 

Hasil monitoring tidak hanya melihat kepatuhan perusahaan kelapa sawit 

terhadap aturan perizinan dan perkebunan, namun juga melihat dugaan 

adanya indikasi kerugian negara dari kegiatan ilegal yang dilakukan. 

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pansus, melingkupi: 

- Monitoring rekapitulasi potensi pajak PPh Badan, PPN DN, dan PBB 

P3/ tahun; 

- Monitoring rekapitulasi potensi PNBP Ekspor, PSDH, dan Dana 

Reboisasi/ tahun; 

- Monitoring rekapitulasi potensi Pajak dan PNBP/ tahun; 

- Monitoring Amdal; 

- Monitoring evaluasi perizinan dan realisasi tanam; dan 

- Monitoring evaluasi perizinan dan aktivitas perkebunan, industri 

kehutanan dan pertambangan dalam kawasan hutan. 

 

Secara keseluruhan potensi pemasukan bagi negara baik industri 

perkebunan dan industri kehutanan jauh dari realisasi yang dilakukan. 

Dana yang berasal dari PPH Badan, PPN DN, PBB P3 dan PNBP ±32 Triliun 

dengan realisasi yang diterima negara sejumlah ±9,4 Triliun, sedangkan dana 

yang berasal dari PNBP Ekspor, PSDH, dan Dana Reboisasi ±3,7 Triliun 

dengan realisasi yang diterima negara sejumlah ±3,6 Triliun. Terakhir, dana 

yang berasal dari Pajak maupun PNBP sejumah ±35 Triliun dengan realisasi 

±13 Triliun. Secara keseluruhan, potensi yang harusnya diterima negara dari 

industri-industri besar ini adalah ±70,7 Triliun, namun realisasi yang 
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kenyataannya diterima oleh negara kurang dari 50% dari total potensi 

pemasukan bagi negara. 

 

Sedangkan monitoring evaluasi perizinan dan aktivitas perkebunan kelapa 

sawit di kawasan hutan, terdapat lebih dari 2 juta hektar tidak berizin, yang 

artinya tanpa memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Rata-rata yang tidak 

berizin tersebut tanaman sawitnya sudah berumur 10-15 tahun.  

 

Tabel 4.1 Monitoring Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa  

Sawit yang Memiliki / Tidak Memiliki Izin Pelepasan Kawasan 

No Jenis Perusahaan Jumlah Berizin Tidak Berizin 

1 Perkebunan yang Memiliki PKS 103 

(100%) 

81 

(77,67%) 

22 

(21,36%) 

2 Perkebunan Non-PKS 288 

(100%) 

51 

(17,7%) 

237 

(82,29%) 

3 PKS Non-Kebun 119 

(100%) 

0 119 

(100%) 

 Jumlah 510 

(100%) 

132 

(25,89%) 

378 

(74,12%) 

 Sumber. Data diolah 2015, dokumen hasil monitoring evaluasi perizinan Pansus 

DPRD Riau 

 

Dari tabel kepemilikan izin pelepasan kawasan dari Kemenhut di atas, dapat 

diketahui bahwa dari 103 jumlah perusahaan perkebunan yang memiliki 

PKS, 81 perusahaan atau 77,6% yang memiliki izin. Sisanya 22 perusahaan 

atau 21,36 tidak memiliki izin. Untuk jenis perusahaan perkebunan non-PKS 

dari 288 perusahaan hanya 51 perusahaan atau 17,7% saja yang memiliki 

izin. Sisanya 237 perusahaan atau 82,29% tidak memiliki izin. Sedangkan 

untuk perusahaan PKS Non-Kebun dari keseluruhan yang berjumlah 121 

perusahaan, tidak ada satupun yang memiliki izin pelepasan kawasan. 

Sehingga dari total 513 perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang memiliki 

izin pelepasan kawasan berjumlah 132 perusahaan atau 25,89%. Sedangkan 

sisanya yaitu 378 perusahaan atau 74,12% tidak memiliki izin pelepasan 

kawasan. 

 

Tidak hanya tanpa izin pelepasan kawasan hutan, jumlah perusahaan yang 

memiliki izin baik IUP-B, IUP, Izin lokasi, maupun HGU tidak lebih dari 50 
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persen. Apalagi jika kita melihat pemberian izin pelepasan kawasan, dari 513 

perusahaan perkebunan yang digabung hanya 25 persen saja yang memiliki 

izin pelepasan kawasan. Sehingga bisa dikatakan 75 persen perusahaan yang 

bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau illegal karena tidak 

memiliki izin pelepasan kawasan. Artinya, 75 persen perusahaan perkebunan 

di Provinsi Riau banyak mengelola lahan yang masuk dalam kawasan hutan. 

Tabel 4.2 Monitoring Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 

yang Memiliki / Tidak Memiliki IUP-B, IUP, Izin Lokasi, dan HGU 

No Jenis 

Perusahaan 

Jumlah Berizin Tidak Berizin 

1 IUP-B & IUP 403  

(100%) 

214 

(53%) 

190 

 (47%) 

2 Izin Lokasi 403 

(100%) 

193 

(47,9%) 

211 

 (52,1%) 

3 HGU 403 

 (100%) 

146 

(36,5%) 

256 

(63,5%)) 

  Sumber. Data diolah 2015, dokumen monitoring evaluasi perizinan pansus  

  DPRD Riau  

 

Temuan pansus terhadap kerugian negara, ketidakpatuhan dan 

ketidaktaatan industri kelapa sawit di Riau secara jelas mempersempit 

penguasaan dan akses pengelolaan bagi rakyat Riau. Dengan 

memperhitungkan penguasaan industri kelapa sawit yang masuk dalam 

kawasan hutan tanpa izin, menanam hingga diluar izin yang diberikan 

hingga aktivitas perkebunan kelapa sawit tanpa izin dan tanpa HGU.  

 

4.3 Perluasan Wilayah Kelola Rakyat, Menjawab Kemiskinan Sebagai 

Dampak Ketimpangan  

Tujuan pokok yang harus difasilitasi pemerintah melalui pembangunan 

untuk setiap individu masyarakatnya adalah kecukupan, harga diri, dan 

kebebasan dari sikap menghamba. Masing-masing aspek tersebut 

didefinisikan sebagai berikut8: 

- Kecukupan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasar, sedangkan yang disebut sebagai kebutuhan dasar 

adalah segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan 

                                                           
8 Todaro dan Smith 2006:27-28 dalam “Land Reform Menata Ruang-Ruang Komunal” D. Kristianto, Epistema 
Institute hal 13-14 
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kebutuhan seseorang. Kebutuhan dasar ini meliputi sandang, 

papan, kesehatan, dan keamanan; 

- Harga diri yaitu menjadi manusia seutuhnya dengan memnuhi 

dorongan dari diri sendiri untuk maju, mengejar sesuatu, dan 

seterusnya; dan 

- Kebebasan dari sikap menghamba adalah kemampuan untuk 

memilih nilai universal kemerdekaan, atau kebebasan yang disini 

hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri 

tegak, sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek 

materill dalam kehidupan.  

 

Pembangunan yang sudah dijalankan masih terus menyisakan persoalan 

kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia dan Riau khususnya. Riau 

yang dianugrahi kekayaan alam yang berlimpah ternyata tidak mampu 

memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal ini terlihat 

jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Riau,9 

jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis 

Kemiskinan) di Riau Maret 2018 sebesar 500 ribu jiwa (7,39 persen). Menurut 

data yang disajikan bahwa terdapat penurunan jumlah penduduk miskin di 

Riau, apabila merujuk data jumlah penduduk miskin yang dirilis pada Maret 

2017 yang berjumlah 515 ribu jiwa (7,78 persen), sehingga dalam kurun 

waktu satu tahun, terjadi penurunan sekitar 0,39 persen. Meskipun 

berdasarkan data BPS ada penurunan baik sebaran penduduk miskin di kota 

atau di desa, nyatanya penurunan tersebut tetap memperlihatkan 

kesenjangan sekitar dua kali lipat antara sebaran penduduk miskin di kota 

dan di desa. Hal ini dilihat dengan melakukan olahan data BPS pada Maret 

2018 yang memperlihatkan dominan sebaran penduduk miskin di desa 

sebesar 327 ribu jiwa sedangkan di kota sebesar 174 ribu jiwa, terdapat 

selisih sebaran penduduk miskin di desa lebih banyak yakni sekitar 153 ribu 

jiwa. Kemudian dilakukan penghitungan selisih sebaran penduduk miskin di 

kota dan didesa dalam kurun waktu enam bulan sebelumnya, yakni pada 

                                                           
9https://riau.bps.go.id/publication/2018/08/16/b3aeccc52eab08744fbd1ddf/provinsi-riau-dalam-angka-
2018.html,  diakses pada 03 Januari 2018. 

https://riau.bps.go.id/publication/2018/08/16/b3aeccc52eab08744fbd1ddf/provinsi-riau-dalam-angka-2018.html
https://riau.bps.go.id/publication/2018/08/16/b3aeccc52eab08744fbd1ddf/provinsi-riau-dalam-angka-2018.html
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September 2017 dan terdapat selisih 162 ribu jiwa sebaran penduduk miskin 

di desa lebih banyak. Berdasarkan olahan data BPS ini, perlu dilakukan 

telaah ulang terkait dengan klaim penurunan penduduk miskin yang terjadi, 

sebab dalam kurun waktu antara September 2017 dan Maret 2018 nyatanya 

terdapat peningkatan kesenjangan kemiskinan antara penduduk desa dan 

kota. 

Sebaran penduduk miskin yang berdomisili di desa tentu sangat 

mencengenangkan, karena hampir keseluruhan investasi berbasis lahan di 

Riau berada di Desa. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa janji manis 

kesejahteraan melalui investasi sama sekali tidak terbukti, karena mayoritas 

penduduk miskin di Riau berada di Desa. Belum lagi kriteria penduduk 

miskin yang dirujuk BPS Riau merujuk pada standar hidup sangat minim 

sekali, dimana garis kemiskinan diukur dari kebutuhan makan dan bukan 

makan per orangnya hanya Rp.491.000,-/ bulan. Apabila disimulasikan 

dengan kebutuhan keluarga dengan perhitungan 1 orang ayah, 1 Ibu dan 

dua orang anak, maka kebutuhan bulanan keluarga hanya diasumsikan 

sebesar Rp. 1.964.000/-.  

Sebaran penduduk miskin yang mayoritas berada di Desa merupakan 

dampak dari perizinan industri rakus lahan. Masyarakat yang sebelumnya 

mengandalkan kehidupan dari alam, baik melalui pertanian, mengumpulkan 

hasil hutan, mengambil kayu dan bahkan mencukupi kebutuhan dari 

sumber daya di hutan lainnya kini menjadi buruh-buruh perusahaan yang 

pendapatannya minim, bahkan lebih parahnya mereka sekedar menjadi 

penontoh gagahnya alat-alat berat merusak hutan, mengeringkan gambut, 

lalu dibakar dan ditanami komoditas yang tidak pernah mereka kenal 

sebelumnya. Alasan menyebutkan bahwa perizinan industri rakus lahan 

merupakan sumber kemiskinan penduduk desa dapat dilihat dari 

ketimpangan penguasaan lahan yang dikuasai rakyat dan korporasi.  

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa luasan izin yang sudah dikapling 

secara legal untuk kepentingan investasi adalah5.018.045,06 hektar. Luasan 

perizinan yang demikian besarnya ini diperparah oleh dugaan perizinan 

kebun kelapa sawit yang tidak terdata,baik tidak mempunyai legalitas 

maupun merujuk pada sekedar IUP kebun yang belum terigestrasi di 
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Provinsi, belum mendapat HGU tapi sudah beroperasi. Luasan penguasaan 

lahan oleh korporasi semakin besar apabila merujuk data Pansus DPRD Riau 

yang menyebutkan ada kelebihan luasan penggunaan lahan khususnya 

kelapa sawit seluas 648.368, 18 hektar. Merujuk data tersebut, maka paling 

tidak luasan penguasaan korporasi atas daratan Riau  adalah 5.666.413, 24  

hektar.  

Dari keseluruhan narasi dan penjabaran data di atas, dapat dilihat bahwa 

ketimpangan penguasaan lahan di Riau berkolerasi dengan tingkat 

kemiskinan di Riau yang didominasi penduduk desa. Selain menyebabkan 

kemiskinan, investasi juga berimplikasi pada hal-hal lainnya, seperti krisis 

sumber daya alam, konflik sosial dan konflik agraria, dan bencana ekologis. 

Semakin sempitnya ruang kelola yang digerus investasi melalui kebijakan 

Negara, juga dipersempit oleh kebijakan luasan wilayah untuk kepentingan 

konservasi dan lindung. Adapun luasannya dapat dilihat dari tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.3 Fungsi kawansan konservasi dan lindung 

No 
 

Fungsi Kawasan Luas Unit Izin 

1 Hutan Konservasi 
(HK) 

633.768   

2 Hutan Lindung (HL) 238.960  

Jumlah 872.728  

Sumber: SK Menhut No. SK.673/Menhut-II/2014 

Selanjutnya, kemiskinan sebagai akibat dari ketimpangan ruang juga dapat 

diukur dengan merujuk pada sebaran data perizinan investasi dan 

penguasaan negara yang selanjutnya dilihat jumlah dan luasan izin yang 

diperoleh rakyat. Diketahui bahwa secara keseluruhan, dari total luas 

daratan di Provinsi Riau terdapat 595 perusahaan yang bergerak di industri 

perkebunan, kehutanan dan pertambangan, dan diantaranya diduga 

melakukan banyak pelanggaran terkait dengan perizinan, kerusakan 

lingkungan hidup hingga konflik dengan masyarakat. Jumlah tersebut jika 

dibandingkan dengan penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh 

masyarakat sangat jauh ketimpangannya, yaitu: 
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Tabel 4.4 Sebaran izin perhutanan sosial di Provinsi Riau 

Jenis Pemanfaatan Jumlah Unit Luas  

HPHD 21 ±53.120 ha 

IUPHKm 10  ±5.898 ha 

IUPHHK-HTR 7 ±4.192 ha 

Kemitraan 1 ±4.000 ha 

Hutan Adat - - 

Total Jumlah 39 Unit ±67.210 ha 

Sumber. Paparan Gubernur dalam seminar “Mengembalikan Hutan  Tanah 
Untuk Rakyat” Pekanbaru, 2 Juli 2018 

 

Dari beberapa data dan narasi diatas, dapat dilihat bahwa ketimpangan 

penguasaan lahan di Riau berkorelasi dengan tingkat kemiskinan di Riau 

yang didominasi oleh penduduk desa. 

 

Gambar 4.1 Peta Temuan Pansus DPRD Provinsi Riau 

Olahan data diatas terkait dengan sawit ilegal tersebut bukan seluruhnya, 

sebab pansus mendapati temuan sawit ilegal di Provinsi Riau sekitar 1,4 juta 

hektar, namun yang berhasil didapat peta dan diolah sebarannya hanya 

sejumlah 31 perusahaan. Keseluruhan dari 31 perusahaan tersebut tersebar 

di 141 desa di 8 Kabupaten sebagai berikut:  
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Tabel 4.5 Sebaran izin ilegal temuan Pansus DPRD Provinsi Riau 

Kabupaten Sebaran 
Desa 

Pemilik Konsesi  

Pelalawan 28 - PT Surya Bratasena Plantation; 
- PT Peputra Supra Jaya; 
- PT Mekarsari Alam Lestari; 
- PT Gandaherah Hendana; 
- PT Wana Jingga Timur; 
- PT PTPN V; dan 
- PT Guntung Hasrat Makmur. 

Kampar 11 - PT Johan Sentosa; 
- PT Sewangi Sejati Luhur; 
- PT Inti Kamparindo; dan 
- PT Egasuki Nasakti. 

Indragiri 
Hulu 

17 - PT Gandaherah Hendana; 
- PT Seko Indah; 
- PT Kharisma Riau Sentosa; 
- PT Inecda; 
- PTPN V; 
- PT Siberida Subur; 
- PT Kencana Amal Tani; 
- PT Banyu Bening Utama; 
- PT Panca Agro Lestari; 
- PT Palmasatu; dan 
- PT Palma Jingga Timur 

Rokan 
Hulu 

11 - PT Aditya Palma Nusantara; 
- PT Eluan Mahkota; 
- PT Hutahean; dan 
- PT Air Jernih 

Indragiri 
Hilir 

35 - PT Guntung Hasrat Makmur; 
- PT Guntung Idaman Nusa; 
- PT Bumi Palma Lestari Persada; dan 
- PT Panca Agro Lestari. 

Kuantan 
Singingi 

28 - PT Cirenti Subur; 
- PT Wana Jingga Timur; 
- PTPN V; dan 
- PT Duta Palma Nusantara. 

Bengkalis  2 - PT Marita Makmur Jaya 

Rokan Hilir 9 - PT Cibaliyung Tunggal Plantation; 
- PT Salim Ivomas Pratama; dan 

- PT Jatim Jaya Perkasa 

Total 
Jumlah 

141 31 Perusahaan 

     Sumber. Olahan data Walhi Riau 2018 

Bahkan jika disandingkan dengan urutan kabupaten dengan tingkat 

persentase penduduk miskin, keseluruhan kabupaten sebaran perusahaan 

sawit ilegal tersebut masuk menduduki peringkat teratas dengan sebaran 

persentase penduduk miskin. 
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Tabel 4.5 Persentase penduduk miskin kabupaten di Provinsi Riau 

Kabupaten Persentase Penduduk Miskin 

Kepulauan Meranti 28,90 

Rokan Hulu 10,91 

Pelalawan  10,25 

Kuantan Singingi 9,97 

Kampar 8,02 

Rokan Hilir 7,88 

Indragiri Hilir 7,70 

Indragiri Hulu 6,94 

Bengkalis 6,85 

Siak 5,80 

Dumai 4,57 

Pekanbaru  3,05 

      Sumber. Riau Dalam Angka 2018 

Dari data diatas secara nyata narasi yang dibangun negara bahwa investasi 

dengan eksploitasi sumber daya alam membawa kesejahteraan dipatahkan.  

Sebaran penduduk miskin yang mayoritas berada di desa merupakan 

kenyataan bahwa investasi dan pembangunan industri skala besar nyatanya 

tidak mampu menciptakan kesejahteraan. Bukan hanya kemiskinan, 

bencana ekologi pun turut dirasakan masyarakat miskin yang berada di desa 

yang kemudian ruang hidupnya berdekatan dengan lingkungan hidup yang 

sudah terdegradasi akibat eksploitasi rakus terhadap sumber daya alam.   

Kondisi diatas menunjukkan sudah selayaknya kita perlu meninjau kembali 

konsep dan arah pembangunan yang dilansir selama ini. kritik terhadap 

kegagalan pembangunan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan 

ekonommi telah melahirkan paridgma baru yaitu paradigma pembangunan 

sosial, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi bukan diukur dari GNP saja 

tapi juga pemerataan pertumbuhan. Dengan demikian, pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas dapat dicapai. Pertumbuhan yang juga diikuti 

dengan pemerataan. 
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BAB V 
Rekomendasi 

 

Ketimpangan ruang dan akses bagi rakyat riau tidak hanya menjadi faktor 

penyebab darurat ekologis dan kerusakan ekosistem khususnya gambut 

yang berdampak kepada bencana, namun juga kemiskinan. Berdasarkan 

catatan akhir tahun 2018 ini, walhi riau menilai kelemahan dalam 

penanggulangan masalah tersebut bersumber dari lemahnya negara 

dihadapan industri raksasa, tidak terkecuali penegak hukum. 

Mempertimbangkan hal tersebut, maka Walhi Riau merekomendasikan 

beberapa hal kepada pemangku kebijakan dan stakeholder kunci dengan 

mengkualifikasikan rekomendasi dari aspek sebagai berikut: 

A. Penegakan Hukum 

a. Kepolisian dan Gakkum Seksi II Wilayah Sumatera 

i. Mendorong penegak hukum untuk melakukan penegakan 

hukum sektor lingkungan hidup dan kehutanan dalam 

rangka menekan laju kerusakan lingkungan akibat invansi 

dan ekspansi industri; 

ii. Berperan aktif dan cerdas dalam tindakan cepat atas hasil 

temuan dan/ atau CSO ataupun Pemerintah Daerah 

terkait dugaan pelanggaran dan/ atau kejahatan 

lingkungan hidup; dan 

iii. Membuka kembali SP3 terhadap korporasi yang diduga 

terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 

lalu. 

B. Upaya Perluasan Wilayah Kelola Rakyat 

a. Pemerintah Daerah 

i. Melakukan pengawasan terhadap izin izin yang telah 

diberikan baik bagi industri kehutanan ataupun industri 

perkebunan; 

ii. Tidak mengeluarkan izin baru yang menjadi faktor 

hilangnya akses rakyat akan hutan dan lahan; 
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iii. Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan peran aktif 

dalam rangka perluasan wilayah kelola rakyat melalui 

perhutanan sosial, Tanah Objek Reforma Agraria; dan  

iv. Menyegerakan pengakuan dan perlindungan masyarakat 

adat beserta haknya di Provinsi Riau berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung. 

b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

i. Meninjau kembali industri-industri di Provinsi Riau yang 

beraktifitas di kawasan hutan secara ilegal dan membuka 

hasilnya kepada publik khususnya rakyat Riau, serta 

memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku; dan 

ii. Menyegerakan lahirnya peraturan yang mengakomodir 

perhutanan sosial dilahan gambut atau setidak-tidaknya 

menyegerakan proses pengajuan perhutanan sosial 

dilahan gambut dengan mempertimbangkan asas 

partisipatif dan kearifan lokal masyarakat dalam 

melakukan pengelolaan serta perlindungan ekosistem 

gambut sesuai dengan UU PPLH yang diamanatkan dalam 

PP terkait Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 

Gambut dalam aturan turunan yang berkelindan dengan 

perhutanan sosial. 

c. Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan 

Nasional 

i. Meninjau kembali industri-industri di Provinsi Riau yang 

melakukan aktivitas tanpa izin HGU dan membukanya 

kepada publik serta memberikan sanksi yang tegas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

dan 

ii. Tidak memberikan izin HGU kepada korporasi yang 

terindikasi terlibat dalam konflik agraria hingga aktifitas 

yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup serta 

izin-izin HGU baru kepada industri. 

C. Perlindungan Gambut 
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i. Meninjaukan kembali Intruksi Presiden tentang 

Penundaan Pemberian Izin Baru di lahan gambut, karena 

±500.000 ha dari total ± 1,4 juta ha dalam Peta Indikatif 

Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS) masuk kedalam Inpres 

6 Tahun 2017 tersebut; dan 

ii. Menyegerakan verifikasi serta pemberian dan 

pengembalian akses ruang kelola bagi rakyat di wilayah 

gambut. 

 

D. Regulasi yang Melindungi Hak-Hak Rakyat Riau 

i. Menerbitkan aturan pelaksana dan aturan pendukung 

bagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 

ii. Perlindungan bagi pembela HAM dan lingkungan hidup 

sesuai mandat Pasal 66 UU PPLH. 
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Lampiran 

Infografis 
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Dokumentasi 

Kunjungan Menteri LHK di desa dampingan Walhi Riau, Desa Giri Sako, Kab. Kuantan Singingi 

 

 

 

 

 

 

Aksi Penolakan masyarakat Se-Cipang Raya bersama Walhi Riau atas Pembangunan bendungan 

lompatan harimau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksi mendesak Polisi Daerah Riau agar segera memproses laporan Walhi Riau terhadap 

korporasi perusak lingkungan. 
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Aksi masyarakat adat kenegerian Pangkalan Kapas menolak tambang batubara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantauan Lapangan Walhi Riau lahan bekas terbakar di area konsesi. 
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Liputan Walhi Riau banjir Provinsi Riau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidaritas untuk korban bencana tsunami Donggala dan Palu 
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