BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Modal Dasar
Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah baik
yang efektif maupun yang potensial, baik fisik maupun non fisik, baik sumberdaya
manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya sosial yang dimiliki
Provinsi Kepulauan Riau dalam pembangunan daerah.
1.

Pembentukan

provinsi

dan

kewenangan

penyelenggaraan

pemerintahan

sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang pembentukan dan tujuan dari
pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
2.

Luas wilayah laut yang dominan dan jumlah pulau yang berjumlah 2.408 serta letak
geografis yang strategis, berdekatan dengan Selat Malaka sebagai jalur
perdagangan dan lalu lintas yang ramai serta berbatasan dengan negara maju.

3.

Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat dan di laut serta
di udara dan di bawah laut dengan potensi yang melimpah sehingga pemanfaatan
dan pendayagunaannya harus sesuai dengan tujuan pembangunan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Jumlah pulau yang masih kosong yang masih dapat
dikelola bagi pengembangan dan kesejahteraan masyarakat harus dijaga
kelestarian dan fungsinya vegetasinya.

4.

Penduduk yang relatif sedikit namun dengan keanekaragaman sosial, budaya dan
suku bangsa menjadi modal perekat persatuan dan kesatuan serta mobilisasi
pembangunan yang efektif dalam menuju Kepulauan Riau yang lebih maju,
sejahtera dan dalam bingkai budaya dan akhlak yang mulia.

5.

Dinamika demokrasi dan partisipasi masyarakat yang tinggi dimulai dari partisipasi
dalam bidang politik. Pengembangan demokrasi yang baik akan memberikan modal
bagi pemilihan pimpinan daerah yang berkualitas dan mampu melaksanakan
pembangunan yang juga berkualitas.

2.2. Kondisi Saat Ini
2.2.1. Geomorfologi dan Lingkungan
a. Letak Geografis
Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0º40’ Lintang Selatan dan 07º19’ Lintang
Utara, serta antara 103º3’-110º00’ Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:
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Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
Sebelah Selatan: Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau
Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan seluas 425.214,67 Km2,
terdiri dari wilayah daratan seluas 9.982,88 Km2 dan wilayah lautan seluas 415.231,79
Km2. Dengan demikian luas laut Provinsi Kepulauan Riau sekitar 97% dan luas darat
sekitar 3%. Daratan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan bentangan pulau-pulau yang
tersebar membujur dari Selat Melaka sampai dengan perbatasan Pulau Kalimantan, dari
Laut Cina Selatan hingga Perbatasan Sumatera yang berjumlah 2.408 pulau.
b. Geostrategis
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil
yang letak satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan perairan. Beberapa pulau
yang relatif besar diantaranya adalah Pulau Bintan (lokasi dan kedudukan Ibukota
Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang), Pulau Batam (Pusat Pengembangan Industri
dan Perdagangan), Pulau Rempang dan Galang (kawasan perluasan wilayah industri
Batam), Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Lingga, Pulau Singkep, Pulau Bunguran,
Pulau Siantan dan Gugusan Pulau Anambas. Selain itu Provinsi Kepulauan Riau memiliki
pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada, termasuk
diantaranya pulau-pulau kecil yang terletak di wilayah perbatasan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Keberadaan pulau-pulau terluar perlu mendapat perhatian khusus
mengingat pulau terluar rentan dan rawan terhadap masalah keamanan, kesejahteraan
masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
Pulau-pulau yang tersebar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya
merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang membentang
dari Semenanjung Malaysia sampai Pulau Bangka dan Belitung. Pada gugusan beberapa
pulau kondisi daratannya berbukit-bukit dan landai di bagian pantainya, dengan
ketinggian rata-rata 2 sampai 5 meter dari permukaan laut. Di pulau-pulau besar terdapat
gunung yang kaya dengan hasil hutan, tanah yang subur, kaya dengan kandungan
mineral dan bahan tambang serta memiliki pantai yang kaya dengan pasir, mangrove,
padang lamun dan terumbu karang. Sedangkan di laut kaya dengan potensi perikanan
dan bahan tambang minyak dan gas serta sumber daya alam dan harta terpendam di
dasar laut lainnya.
Pulau yang berpenghuni hanya 385 buah atau 16% dari seluruh pulau sisanya
merupakan pulau kosong dan belum berpenghuni namun merupakan kawasan
perkebunan dan hutan yaitu sebanyak 2.023 pulau atau 84%. Terdapat 19 buah pulau
terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain dan terdapat di lima
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kabupaten/kota. Adapun nama pulau terluar adalah Pulau Kepala, Pulau Sebetul, Pulau
Sekatung, Pulau Semiun, Pulau Senoa, Pulau Subi Kecil, Pulau Tokong Boro di
Kabupaten Natuna. Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Belayar, Pulau Tokong
Malang Biru dan Pulau Tokong Nanas di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Batu
Berhanti, Pulau Nipah, Pulau Nongsa dan Pulau Pelampong di Kota Batam dan Pulau Iyu
Kecil, Pulau Karimun Kecil di Kabupaten Karimun serta Pulau Sentut di Kabupaten
Bintan. Sebagian besar pulau terluar merupakan pulau karang dan kurang dari
setengahnya yang dapat dihuni.

Peta Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
c. Iklim dan Curah Hujan
Curah hujan di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi sehingga memiliki potensi
ketersediaan air yang melimpah pada musim hujan. Wilayah Kepulauan Riau memiliki
iklim tropis basah dengan curah hujan antara 2.000-3.000 mm per tahun, dan memiliki
dua musim setiap tahunnya, yaitu: Musim Penghujan, umumnya terjadi antara Bulan
November s/d April, dengan jumlah hari hujan rata-rata 162 hari serta Musim Kemarau
yang terjadi pada Bulan Mei s/d September. Adapun temperatur rata-rata berkisar antara
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27,2º C, dengan temperatur maksimum 35,3º C dan minimum 20,9º C.
Provinsi Kepulauan Riau mempunyai 4 macam perubahan arah angin yaitu:


Bulan Desember-Februari

: angin utara



Bulan Maret-Mei

: angin timur



Bulan Juni-Agustus

: angin selatan



Bulan September-November

: angin barat

Kecepatan angin terbesar adalah 9 knot pada bulan Desember-Januari, sedangkan
kecepatan angin terendah pada bulan Maret-Mei.
Besaran curah hujan setiap bulan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi
Kepulauan Riau perlu untuk diketahui sehingga dapat memberikan gambaran/estimasi
besaran potensi sumber daya air permukaan. Air hujan selain berfungsi untuk mengisi
cadangan air bawah tanah, juga merupakan salah satu sumber air bersih alternatif untuk
keperluan rumah tangga selain air minum yang dapat dipergunakan secara langsung.
Skema pemanfaatan air hujan sebagai sumber air bersih dapat berupa instalasi
sederhana pada masing-masing rumah tangga maupun instalasi yang lebih kompleks
dengan skala pelayanan wilayah provinsi.
d. Hidrologi
Hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu air permukaan
dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat
memperolehnya dari air permukaan yang berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan
kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal
antara kedalaman 2 - 6 m.
Sungai-sungai yang ada umumnya kecil dan bersifat dangkal dengan debit air yang
kecil. Sedangkan sungai-sungai yang agak besar merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS)
dan umumnya terdapat pada setiap Kabupaten, kecuali Kota Batam.
DAS yang terbanyak terdapat di Kabupaten Bintan yaitu di Sekuning, Ekang, Kangboi,
Bopeng, Busung, Korindo, Kawal, Hangus dan Pengudang dan sumber mata air di Gunung
Lengkuas. Disamping itu di Bintan juga ada DAM di Sei Pulai, Sei Jago dan di kawasan
wisata Lagoi. Beberapa kolong bekas penambangan pasir di Gunung Kijang, Galang Batang,
Busung dan Pengujan. Di Kabupaten Lingga terdapat Sungai Resun, Sungai Tenam, Sungai
Buluh dan Marok Kecil dengan sumber mata air di Gunung Daik, Gunung Muncung dan Batu
Ampar. Disamping itu di Kabupaten Lingga juga terdapat kolong eks penambangan timah di
Pulau Singkep.
Di Batam terdapat 5 waduk atau dam yaitu Duriangkang, Mukakuning, Sekupang,
Sei Ladi dan Nongsa. Sedangkan di Kabupaten Natuna dan Anambas terdapat 1 DAS
yaitu di Antang dan sumber mata air yang terdapat di Nuraja, Gunung Datuk, Tarempa,
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Temurun, Gunung Bani dan Gunung Kesayana. Sedangkan di kabupaten Karimun
terdapat DAS Sei Bati dan Selangat serta adanya kolong di Perayon, Kobel dan Pasir
Tempan. Sedangkan di Tanjungpinang tidak terdapat aliran sungai DAS namun hanya
Hutan Lindung Batukucing.
Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah, dan pasir yang terbentuk
akibat eksploitasi, beberapa kolong digunakan sebagai reservoir air dan ada juga yang
tidak direhabilitasi kembali. Keberadaan kolong dan mata air/air terjun tidak hanya
berfungsi sebagai sumber air bersih, tetapi juga dimanfaatkan sebagai kawasan
pariwisata dan budidaya ikan.
Sedangkan kondisi geomorfologi Kepulauan Riau terdiri dari batuan ubahan seperti
mika, genesis, dan batuan gunung api yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau,
batuan terobosan seperti granit muskovic dapat dijumpai di Pulau Kundur Bagian Timur,
batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam,
Bintan, dan Pulau Buru. Selain itu juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung,
pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau, serta kerakal.
Kondisi hidrogeologi dapat dilihat dari keberadaan air tanah yang dikelompokkan
menjadi dua wilayah air tanah yaitu wilayah pedataran dan wilayah perbukitan. Wilayah
air

tanah

pedataran,

daerahnya

meliputi

pedataran

alluvium

dan

pedataran

bergelombang. Di Kabupaten Bintan, kedudukan muka air tanah berkisar antara 1-7
meter dari permukaan tanah setempat. Akuifer umumnya dijumpai pada lapisan pasir dan
pasir lempungan dari endapan alluvium. Ketebalan akuifer ini berkisar antara 3-7 meter
dari bagian bawahnya yang didasari oleh lempung atau batuan beku seperti granit dan
diorit yang langka kandungan air tanahnya. Di beberapa tempat air tanah berada pada
kedalaman 1-5 meter dari permukaan bawah setempat dimana airnya jernih, berkualitas
baik, dan berpotensi cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk setempat,
akuifer dangkal dengan penyebaran terbatas dijumpai sekitar pantai dan alur-alur sungai,
wilayah air tanah ini menyebar hampir di seluruh utara hingga ke selatan. Wilayah air
perbukitan, daerah meliputi perbukitan landai hingga terjal, kedudukan akuifer untuk
perbukitan landai penyebarannya cukup luas, sedangkan wilayah air tanah pada daerah
perbukitan terjal tersebar setempat-setempat memanjang ke arah barat-timur. Di wilayah
air tanah perbukitan landai batuan yang bertindak sebagai akuifer adalah batuan batu
pasir bersifat agak kompak dengan ketebalan lebih dari 5 meter, dimana dibagian
bawahnya diidentifikasi sebagai batuan granit yang kedap air. Muka air tanah berkisar 5-7
meter, dengan potensi kecil; sedangkan wilayah air tanah perbukitan terjal umumnya
disusun oleh batuan granit, diorit, liparit, dan batu pasir. Berdasarkan sifat fisik
batuannya, air tanah di daerah ini langka pada rongga dengan potensi sangat kecil.
Sedangkan secara umum kondisi hidrogeologi Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi
air tanah rendah sampai sangat rendah dengan ketinggian muka air tanah dangkal
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berkisar antara 0,5-1,0 meter dari permukaan tanah. Di Pulau Bintan tidak dijumpai
sungai yang potensial sebagai sumber air baku. Sungai yang agak besar seperti Sungai
Gesek dan Sungai Dompak mempunyai debit air sekitar 8-10m3/detik, tetapi biasanya
praktis kering pada musim kemarau panjang, sedangkan pada bagian hilirnya
dipengaruhi oleh instrusi air laut. Gugusan kepulauan Tambelan yang kondisi daerahnya
perbukitan dengan kemiringan di atas 40% dan daerah datar di sepanjang atau
sempadan pantai. Pada umumnya sungai yang ada relatif kecil, karena daerah
perbukitan ada alur dan anak sungainya. Berdasarkan pengamatan lapangan, umumnya
hulu sungai dimanfaatkan sebagai sumber air bersih masyarakat, sedangkan pada
bagian hilir sungai dimanfaatkan sebagai drainase makro.

2.2.2. Demografi dan Kependudukan
Pada Tahun 2005 penduduk Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 1.273.011 jiwa.
Pada Tahun 2006 naik menjadi 1.337.863 jiwa. Sedangkan Tahun 2007 tercatat sebesar
1.392.918 orang dengan tingkat pertumbuhan per tahunnya adalah sebesar 4,60%.
Sementara pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau selama 2000-2007 sebesar
3,81%. Penduduk Kepulauan Riau terkonsentrasi di pulau-pulau besar seperti Batam,
Bintan dan Karimun.
Tabel 2.1. Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2000-2007
Pertumbuhan
2000-2007

Pertumbuhan
2005-2007

216,221

4.13

3.81

122,677

-5.49

2.45

55,372

2.60

2.74

Kabupaten/Kota

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Karimun

162,829

179,012

190,449

187,457

200,305

200,645

209,875

Bintan

182,186

148,704

115,282

95,152

116,964

116,876

121,303

Natuna

78,081

83,385

83,920

87,163

89,945

88,503

59,333

Kep. Anambas

Data Masih Bergabung Dengan Kabupaten Natuna

32,585

38,052

Lingga

77,276

77,008

81,536

79,276

71,779

82,941

86,150

86,894

1.69

2.36

Batam

434,299

527,151

549,951

583,335

621,854

616,088

656,001

695,739

6.96

6.27

Tanjungpinang
137,356
146,603
158,649
160,705
Provinsi
1,072,027
1,161,863
1,179,787
1,193,088
Kepulauan Riau
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2007

160,918

167,958

172,616

177,963

3.77

2.94

1,261,765

1,273,011

1,337,863

1,392,918

3.81

4.60

Kesempatan kerja diartikan sebagai jumlah orang yang bekerja. Selama kurun waktu
Februari 2008 sampai Februari 2009, jumlah orang yang bekerja meningkat sebanyak
19.114 orang. Untuk Provinsi Kepulauan Riau, pada bulan Februari 2008, junlah tenaga
kerja adalah sebesar 597.159 orang, pada bulan Agustus 2008 meningkat menjadi
612.667 orang, dan pada bulan Februari 2009 meningkat lagi menjadi 616.273 orang.
Kecuali sektor pertanian dan perdagangan, semua lapangan usaha mengalami
peningkatan jumlah tenaga kerja. Sifat kegiatan pertanian yang bersifat informal serta
keterbatasan sumberdaya yang dimiliki rupanya tidak menarik minat masyarakat untuk
mengusahakannya.
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Sektor industri merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar.
Seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor industri, kontribusi sektor
industri dalam penyerapan tenaga kerja semakin besar. Kondisi ini tidak berbeda dengan
kemampuannya dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi wilayah yang mencapai
52%. Kondisi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan secara keseluruhan dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2.2. Penduduk Usia 15 Ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2008 – Februari 2009
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Feb-08
Jumlah
%

Lapangan pekerjaan utama
Pertanian,Perkebunan,Kehutanan
dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri
Listrik, Gas & Air Minum
Bangunan
Perdagangan, Rumah Makan dan
Jasa Akomodasi
Angkutan ,Pergudangan dan
Komunikasi
Lembaga Keuangan,Real
Estate,Usaha persewaan dan
Jasa Perusahaan
Jasa Kemasyarakatan, Sosial
dan Perorangan
Total

Agts-08
Jumlah
%

Feb-09
Jumlah
%

102.178

17,11

81.139

13,24

84.626

13,73

5.625
182.356
1.287
41.193

0,94
30,54
0,22
6,90

10.457
185.624
2.650
46.979

1,71
30,30
0,43
7,67

6.737
223.902
2.490
43.232

1,09
36,33
0,40
7,02

112.298

18,81

124.820

20,37

99.241

16,10

44.312

7,42

60.168

9,82

45.108

7,32

12.781

2,14

9.510

1,55

13.303

2,16

95.129

15,93

91.320

14,91

97.634

15,84

597.159

100,00

612.667

100,00

616.273

100,00

Sumber: http://Kepulauan Riau-dev.bps.go.id

Pengangguran

mencerminkan

terbatasnya kesempatan

kerja

yang

tersedia

dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Tingkat pengangguran terbuka
(TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan
angkatan kerja. Selama bulan Februari 2007 sampai dengan Agustus 2008, tingkat
pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan yang
fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Kondisi penduduk yang terkait dengan
ketenagakerjaan tersaji dalam tabel berikut.
Tabel 2.3. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu
URAIAN
Bekerja
Pengangguran
Total
Sekolah
Mengurus RT
Bukan Angkatan
Kerja
Lainnya
Total
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Setengah Penganggur Terpaksa
Setengah Pengangur Sukarela
Total Pengangguran
Angkatan Kerja

Februari
2007
583.155
56.708
639.863
67.247
192.966
23.486
283.699
69,28
8,86
54.717
36.462
91.179

Agustus
2007
535.797
53.077
588.874
75.895
234.848
34.059
344.802
63,07
9,01
49.061
45.231
94.292

Februari
2008
597.159
55.378
652.537
72.455
240.225
29.314
341.994
65,61
8,49
48.986
39.080
88.066

Agustus
2008
612.667
53.333
666.000
60.596
249.224
31.951
341.771
66,09
8,01
39.732
50.443
90.175

Sumber: http://Kepulauan Riau-dev.bps.go.id
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Pada Tahun 2005 jumlah angka pengangguran sebesar 71.914 orang atau sekitar
5,65% dari jumlah penduduk. Pada Tahun 2006 angka pengangguran tercatat berjumlah
71.914 orang atau sekitar 4,82% dari jumlah penduduk, sedangkan Tahun 2007
pengangguran berjumlah 53.077 orang atau 3,6% dari penduduk. Dengan demikian
jumlah pengangguran terbuka pada Tahun 2007 lebih rendah dibandingkan Tahun 2006
atau dengan kata lain mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir.
Sekitar 85,81% pengangguran terjadi di wilayah perkotaan, sedangkan sisanya
berada di wilayah perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Kota Batam memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi, yaitu sebesar 903
orang/Km2. Kemudian diikuti oleh Kota Tanjungpinang sebesar 743 orang/km2
sedangkan penduduk dengan tingkat kepadatan terendah berada di Kabupaten Natuna
(termasuk Kep. Anambas), yaitu sebesar 35 orang/km2.

2.2.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam
a. Perekonomian Daerah
a.1. Pertumbuhan Ekonomi
Perkembangan ekonomi wilayah Provinsi Kepulauan Riau selama 2003-2007
mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya laju pertumbuhan
ekonomi yang mencapai 6,71% per tahun dengan migas dan 7,32% per tahun tanpa
migas. Dengan laju pertumbuhan tersebut, PDRB dengan migas meningkat dari
Rp 26.775,78 milyar tahun 2003 menjadi Rp 34.713,81 milyar pada tahun 2007.
Sementara itu, PDRB tanpa migas meningkat dari Rp 24.829,13 milyar tahun 2003
menjadi Rp 8.108,59 milyar pada tahun 2007. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi
migas dan tanpa migas dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor industri dan sektor
perdagangan sebagai sektor penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB.
Dalam kurun waktu 2003-2007 laju pertumbuhan sektor industri mencapai 6,99% per
tahun. Dengan laju pertumbuhan tersebut, nilai tambah yang dihasilkan sektor industri
meningkat sebesar Rp 4.317,77 milyar selama 2003-2007. Peningkatan ini memberikan
sumbangan sebesar 54,39% terhadap peningkatan PDRB migas dan 53,25% terhadap
PDRB tanpa migas. Laju pertumbuhan sektor perdagangan meningkat 6,62% per tahun
yang meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan sebesar Rp 1.742,97 milyar.
Peningkatan ini memberikan kontribusi sebesar 21,96% terhadap peningkatan PDRB
migas dan 21,50% terhadap PDRB tanpa migas. Secara sektoral pertumbuhan semua
sektor pembentuk ekonomi wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengami peningkatan
kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Penurunan laju pertumbuhan sektor
pertambangan dan penggalian dipengaruhi oleh menurunnya laju pertumbuhan sub
sektor minyak dan gas bumi yaitu sebesar -2,27% per tahun. (tabel 2.4. dan gambar 2.1.)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2005-2025

18

Tabel 2.4. Perkembangan Ekonomi
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2007

1

2

3

4

5
6

7

8

9

PDRB (Milyar Rupiah)
2005
2006

Lapangan Usaha

2003

2004

Pertanian
a. Tanaman Bahan Makanan
b. Tanaman Perkebunan
c. Peternakan
d. Kehutanan
e. Perikanan
Pertambangan & Penggalian
a. Minyak dan Gas Bumi
b. Pertambangan Tanpa Migas
c. Penggalian
Industri Pengolahan
a. Industri Migas
1. Pengilangan Minyak Bumi
2. Gas Alam Cair
b. Industri Tanpa Migas
Listrik, Gas, dan Air Bersih
a. Listrik
b. Gas
c. Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel, & Restoran
a. Perdag Besar&Eceran
b. Hotel
c. Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
a. Pengangkutan
1. Angkutan Rel
2. Angkutan Jalan Raya
3. Angkutan Laut
4. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
5. Angkutan Udara
6. Jasa Penunjang Angkutan
b. Komunikasi
Keuangan, Persewaan,& Jasa Perush
a. Bank
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank
c. Real Estat
d. Jasa Perusahaan
Jasa-jasa
a. Pemerintahan Umum&Pertahanan
1. Adm, Pemerintahan, Pertahanan
2. jasa Pemerintahan Lainnya
b. Swasta
1. Sosial Kemasyarakatan
2. Hiburan&Rekreasi
3. Perorangan&Rumah Tangga
PDRB Dengan Migas
PDRB Tanpa Migas

1.313,42
75,51
75,59
210,84
18,47
933,01
2.206,75
1.946,65
147,85
112,25
13.907,21
0,00
0,00
0,00
13.907,21
61,91
50,76
0,00
11,15
705,97
5.967,17
5.128,23
551,94
287,00
931,37
824,72
0,00
474,88
191,08
0,00
101,29
57,47
106,65
1.163,52
783,75
42,17
329,87
7,73
518,46
231,58
231,58
0,00
286,88
37,09
59,35
190,44
26.775,78
24.829,13

1.388,21
76,61
78,92
221,74
19,13
991,81
2.108,64
1.837,94
152,88
117,82
14.999,42
0,00
0,00
0,00
14.999,42
65,92
54,16
0,00
11,76
750,25
6.356,12
5.451,19
596,46
308,47
1.040,55
919,90
0,00
520,90
216,97
0,00
122,09
59,94
120,65
1.249,48
841,20
45,24
354,98
8,06
550,47
245,10
245,10
0,00
305,37
38,77
63,94
202,66
28.509,06
26.671,12

1.463,15
78,53
82,05
226,36
19,83
1.056,38
2.102,75
1.821,65
157,75
123,35
16.119,19
0,00
0,00
0,00
16.119,19
70,28
58,23
0,00
12,05
792,34
6.781,39
5.829,80
626,51
325,08
1.129,09
993,09
0,00
553,18
237,65
0,00
139,69
62,57
136,00
1.335,63
893,65
47,90
385,59
8,49
587,66
259,91
259,91
0,00
327,75
40,97
68,32
218,46
30.381,48
28.559,83

1.542,36
82,31
84,39
236,94
22,11
1.116,61
2.139,16
1.815,75
188,67
134,74
17.219,54
0,00
0,00
0,00
17.219,54
172,61
62,47
97,64
12,50
880,58
7.154,43
6.101,09
698,58
354,76
1.266,02
1.114,04
0,00
585,17
301,02
0,00
156,40
71,45
151,98
1.444,03
968,59
52,39
413,69
9,36
622,28
269,85
269,85
0,00
352,43
48,20
72,95
231,28
32.441,01
30.625,26

2007**
1.639,46
84,42
85,81
254,37
20,24
1.194,62
2.119,37
1.776,09
202,24
141,04
18.224,98
0,00
0,00
0,00
18.224,98
182,55
67,16
102,44
12,95
1.137,24
7.710,14
6.518,91
791,32
399,91
1.408,28
1.234,81
0,00
645,03
329,60
0,00
179,77
80,41
173,47
1.580,90
1.058,02
57,75
454,55
10,58
710,89
316,96
316,96
0,00
393,93
56,56
83,58
253,79
34.713,81
32.937,72

Pertumbuhan
2003-2007
%/Tahun
5,70
2,83
3,22
4,80
2,31
6,37
-1,00
-2,27
8,15
5,87
6,99
0,00
0,00
0,00
6,99
31,04
7,25
3,81
12,66
6,62
6,18
9,42
8,65
10,89
10,62
7,96
14,60
15,42
8,76
12,93
7,96
7,79
8,18
8,35
8,16
8,21
8,16
8,16
8,25
11,13
8,94
7,44
6,71
7,32

Sumber: PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2003-2007, BPS Jakarta, diolah.
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PDRB (Milyar Rp)

Gambar 2.1. Perkembangan PDRB Harga Konstan Tahun 2003-2007
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Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dicapai Provinsi Kepulauan Riau
melebih laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera. Dengan memperhatikan sektor
migas laju pertumbuhan Provinsi Kepualuan Riau menempati posisi pertama dalam
lingkup Pulau Sumatera, sedangkan tanpa memperhitungkan sektor migas pertumbuhan
ekonomi Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi kedua setelah Provinsi Riau. (Tabel
2.5.)

Tabel 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera Tahun 2003-2007
No

Provinsi

Dengan Migas

No

Provinsi

Tanpa Migas

1

Kepulauan Riau

6,71

1

Riau

8,61

2

Sumatera Utara

6,08

2

Kepulauan Riau

7,32

3

Sumatera Barat

5,92

3

Sumtera Selatan

7,26

4

Jambi

5,92

4

Jambi

6,91

5

Bengkulu

5,79

5

Sumatera Utara

6,17

6

Sumtera Selatan

5,13

6

Sumatera Barat

5,92

7

Lampung

5,00

7

Bengkulu

5,79

8

Riau

4,22

8

Lampung

5,45

9

Kep Bangka Belitung

3,82

9

Kep Bangka Belitung

4,78

10

NAD

-5,23

10

NAD

4,49

P. Sumatera

4,18

P. Sumatera

6,44

a.2. Struktur Ekonomi Wilayah
Struktur ekonomi wilayah Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh sektor industri.
Sampai dengan tahun 2007 nilai tambah yang dihasilkan sektor industri memberikan
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kontribusi sebesar 52,50%. Sumbangan ini dipengaruhi oleh kegiatan industri yang
terpusat di Kota Batam. Perkembangan industri di Kota Batam didorong oleh intervensi
pemerintah pusat melalui Keppres No 41 Tahun 1973 yang menetapkan Pulau Batam
sebagai kawasan industri. Besarnya kontribusi sektor industri terhadap ekonomi wilayah
menempatkannya sebagai penggerak ekonomi wilayah. Sektor perikanan yang
mempunyai potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang sangat besar belum
memberikan kontribusi yang berarti terhadap ekonomi wilayah. Sampai dengan tahun
2007, nilai tambah yang dihasilkan sektor perikanan bagi Provinsi Kepulauan Riau hanya
memberikan kontribusi sebesar 3,44% jauh lebih lebih rendah dibandingkan kontribusi
sektor industri. Ketiadaan prasarana perikanan dan dukungan sumberdaya manusia
menyebabakan sektor perikanan belum berkembang secara optimal. (gambar 2.2. dan
tabel 2.6.)

Kontrubusi

Gambar 2.2. Grafik Struktur Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2007
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Tabel 2.6. Struktur Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2007 (%)
No
1

2

3

4

5
6

7

8

9

Lapangan Usaha
Pertanian
a. Tanaman Bahan Makanan
b. Tanaman Perkebunan
c. Peternakan
d. Kehutanan
e. Perikanan
Pertambangan & Penggalian
a. Minyak dan Gas Bumi
b. Pertambangan tanpa Migas
c. Penggalian
Industri Pengolahan
a. Industri Migas
1. Pengilangan Minyak Bumi
2. Gas Alam Cair
b. Industri Tanpa Migas
Listrik, Gas, dan Air Bersih
a. Listrik
b. Gas
c. Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel, & Restoran
a. Perdag Besar&Eceran
b. Hotel
c. Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
a. Pengangkutan
1. Angkutan Rel
2. Angkutan Jalan Raya
3. Angkutan Laut
4. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
5. Angkutan Udara
6. Jasa Penunjang Angkutan
b. Komunikasi
Keuangan, Persewaan,& Jasa Perush
a. Bank
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank
c. Real Estat
d. Jasa Perusahaan
Jasa-jasa
a. Pemerintahan Umum&Pertahanan
1. Adm, Pemerintahan, Pertahanan
2. jasa Pemerintahan Lainnya
b. Swasta
1. Sosial Kemasyarakatan
2. Hiburan&Rekreasi
3. Perorangan&Rumah Tangga
PDRB Migas
PDRB Tanpa Migas

2003
4,91
0,28
0,28
0,79
0,07
3,48
8,24
7,27
0,55
0,42
51,94
0,00
0,00
0,00
51,94
0,23
0,19
0,00
0,04
2,64
22,29
19,15
2,06
1,07
3,48
3,08
0,00
1,77
0,71
0,00
0,38
0,21
0,40
4,35
2,93
0,16
1,23
0,03
1,94
0,86
0,86
0,00
1,07
0,14
0,22
0,71
100,00
92,73

2004
4,87
0,27
0,28
0,78
0,07
3,48
7,40
6,45
0,54
0,41
52,61
0,00
0,00
0,00
52,61
0,23
0,19
0,00
0,04
2,63
22,30
19,12
2,09
1,08
3,65
3,23
0,00
1,83
0,76
0,00
0,43
0,21
0,42
4,38
2,95
0,16
1,25
0,03
1,93
0,86
0,86
0,00
1,07
0,14
0,22
0,71
100,00
93,55

2005
4,82
0,26
0,27
0,75
0,07
3,48
6,92
6,00
0,52
0,41
53,06
0,00
0,00
0,00
53,06
0,23
0,19
0,00
0,04
2,61
22,32
19,19
2,06
1,07
3,72
3,27
0,00
1,82
0,78
0,00
0,46
0,21
0,45
4,40
2,94
0,16
1,27
0,03
1,93
0,86
0,86
0,00
1,08
0,13
0,22
0,72
100,00
94,00

2006*
4,75
0,25
0,26
0,73
0,07
3,44
6,59
5,60
0,58
0,42
53,08
0,00
0,00
0,00
53,08
0,53
0,19
0,30
0,04
2,71
22,05
18,81
2,15
1,09
3,90
3,43
0,00
1,80
0,93
0,00
0,48
0,22
0,47
4,45
2,99
0,16
1,28
0,03
1,92
0,83
0,83
0,00
1,09
0,15
0,22
0,71
100,00
94,40

2007**
4,72
0,24
0,25
0,73
0,06
3,44
6,11
5,12
0,58
0,41
52,50
0,00
0,00
0,00
52,50
0,53
0,19
0,30
0,04
3,28
22,21
18,78
2,28
1,15
4,06
3,56
0,00
1,86
0,95
0,00
0,52
0,23
0,50
4,55
3,05
0,17
1,31
0,03
2,05
0,91
0,91
0,00
1,13
0,16
0,24
0,73
100,00
94,88

Sumber: PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2003-2007, BPS Jakarta, diolah.

Sebagai wilayah dengan luas lautan yang paling luas di Pulau Sumatera nilai tambah
yang dihasilkan sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Riau hanya menempati posisii
keenam setelah Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Riau dan NAD
pada tahun 2007. Nilai tambah yang dihasilkan sebesar Rp 1.194,62 milyar hanya
memberikan kontribusi sebesar 9,55% terhadap nilai tambah sektor perikanan Pulau
Sumatera. (Tabel 2.7.)
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Tabel 2.7. Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan Pulau Sumatera
Tahun 2003, 2006 dan 2007 (Milyar Rupiah)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Provinsi
2003
No
Provinsi
2006
No
Sumatera Utara
2.257,70
1
Sumatera Utara
2.346,14
1
Lampung
1.370,06
2
Lampung
2.066,12
2
Sumatera Selatan
1.299,19
3
Sumatera Selatan
1.459,43
3
NAD
1.147,42
4
Riau
1.351,89
4
Riau
1.077,12
5
NAD
1.286,84
5
Kepulauan Riau
933,01
6
Kepulauan Riau
1.116,61
6
Sumatera Barat
723,33
7
Sumatera Barat
846,32
7
Kep Bangka Belitung
573,41
8
Kep Bangka Belitung
657,47
8
Bengkulu
251,65
9
Bengkulu
300,06
9
Jambi
176,85 10 Jambi
138,07
10
P. Sumatera
9.809,74
P. Sumatera
11.568,95
Sumber: PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2003-2007, BPS Jakarta, diolah.

Provinsi
Sumatera Utara
Lampung
Sumatera Selatan
Riau
NAD
Kepulauan Riau
Sumatera Barat
Kep Bangka Belitung
Bengkulu
Jambi
P. Sumatera

2007
2.508,17
2.365,52
1.547,31
1.456,69
1.365,35
1.194,62
884,92
704,46
311,92
172,12
12.511,08

a.3. PDRB Per Kapita
Pengembangan ekonomi wilayah tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan
pertumbuhan

ekonomi

tetapi

juga

harus

mampu

meningkatkan

kesejahteraan

penduduknya dan mampu menciptakan pemerataan pendapatan. Tingkat kesejahteraan
penduduk dapat ditunjukkan dengan PDRB per kapita, meskipun angka ini tidak
menjelaskan adanya tingkat distribusi pendapatan penduduk. Perkembangan PDRB per
kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang
meningkat dari Rp 21.258,58 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 23.646,56 milyar
pada tahun 2007. Hal ini berarti bahwa pembangunan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
selama 2003-2007 telah mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduknya
dengan laju pertumbuhan 2,74% per tahun. (Tabel 2.8. dan Gambar 2.3.)

Tabel 2.8. PDRB Per Kapita
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2007
Migas

Tanpa Migas

2003

26.099,68

21.258,58

2004

23.916,10

22.374,26

2005

23.831,47

22.402,55

2006

24.248,37

22.981,17

2007

24.921,65

23.646,56

2,26
2,74
Sumber: PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2003-2007, BPS Jakarta, diolah.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2005-2025

23

PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)

30.000,00

Migas
Tanpa Migas

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00
2003

2004

2005

2006

2007

Tahun

Gambar 2.3. Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau, 2003-2007

a.4. Perkembangan Ekonomi Antar Wilayah
Kota Batam sebagai pusat kegiatan industri merupakan kota penopang perekonomian
Provinsi Kepulauan Riau. Sampai dengan tahun 2007, kontribusi Kota Batam terhadap
ekonomi wilayah Provinsi Kepulauan Riau mencapai 71,23% dengan migas dan 75,34%
tanpa migas. Besarnya pencapaian PDRB ini telah menempatkan Kota Batam sebagai
wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dan tingkat PDRB per kapita tertinggi.
Kondisi ini menunjukkan adanya masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam
Provinsi Kepulauan Riau yang berdampak pada kesenjangan distribusi pendapatan antar
wilayah. (Tabel 2.9.)

Tabel 2.9. Perkembangan Ekonomi
Antar Wilayah Dalam Provinsi Kepualauan Riau
PDRB (Milyar Rp)
No

Kabupaten/Kota

Pertumbuhan
2003-2007 (%/Tahun)

PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)

2003

2007

1

Karimun

1.363,91

1.698,91

5,64

2003
7.464,04

2007
7.857,30

2

Bintan

2.538,20

2.663,52

1,21

13.135,36

21.711,63

3

Tanjungpinang

1.586,35

2.063,49

6,79

10.029,87

11.595,06

4

Lingga

0,00

495,43

5

Natuna

2.467,32

2.450,41

-0,17

28.596,66

26.228,91

6

Natuna *

520,67

674,31

6,68

6.018,44

7.217,73

7

Kep. Anambas

8

Batam

17.357,81

23.203,99

7,53

31.700,87

33.351,57

Provinsi Kepulauan Riau

26.775,79

34.713,81

6,71

20.663,74

23.913,89

Provinsi Kepulauan Riau*
24.829,14
32.937,71
7,32
Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia, 2003-2007, BPS Jakarta, diolah.
Keterangan: * Tanpa Migas

18.998,93

22.601,52

5.701,51

Data Masih Bergabung Dengan Kabupaten Natuna
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b. Sumber Daya Alam
Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumberdaya alam yang potensial diantaranya
Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan
Kelautan.
a) Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Hampir semua daerah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi dalam
pengembangan sektor pertanian dengan sub sektor yang bervariasi. Sub sektor tanaman
pangan merupakan bagian sektor pertanian seperti tanaman padi (padi sawah dan padi
ladang), jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jala. Produksi padi
yang berjumlah 375 Ton belum mencukupi kebutuhan penduduknya.
Pada tahun 2007, luas lahan sawah di Provinsi Kepulauan Riau hanya sebesar 543
Ha atau 0,05% dari seluruh lahan yang ada. Sebagian besar sawah terdapat di
Kabupaten Natuna, yaitu 502 Ha, di Kabupaten Bintan seluas 35 Ha, di Kabupaten
Karimun dan Kabupaten Lingga masing-masing seluas 3 Ha, sementara Kota
Tanjungpinang dan Kota Batam tidak memiliki sawah sama sekali. Lahan sawah yang
menghasilkan panenan padi hanya seluas 117 Ha. Padi yang diproduksi pada tahun
tersebut adalah 343 ton dengan rata-rata produksi 2,93 Ha/ton.

Tabel 2.10. Luas Lahan Sawah, Bukan Sawah dan Bukan Pertanian
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007
Kabupaten/
Kota
1
Karimun
2
Bintan
3
Natuna
4
Kep. Anambas
5
Lingga
6
Batam
7
Tanjungpinang
Provinsi Kepulauan Riau
No

Jenis dan Luas Lahan
Sawah
Bukan Sawah
Bukan Pertanian
Jumlah
3
147.221
140.096
287.320
35
116.297
78.281
194.613
502
93.708
170.649
264.859
Data Masih Bergabung dengan Kabupaten Natuna
3
118.830
92.939
211.772
22.420
54.607
77.027
2.434
21.516
23.950
543
500.910
21.516 1.059.541

Sumber: Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028

Tabel 2.11. Luas Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Padi
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007
No

Kabupaten/Kota

1.
Bintan
2.
Lingga
3.
Natuna
4.
Kep. Anambas
5.
Karimun
6.
Tanjungpinang
7.
Batam
ProvinsiKepulauan Riau

Rata-Rata
Produksi
(Ha/Ton)
8
6
17,88
2,98
4
3
8,4
2,8
109
107
313,92
2,93
Data Masih Bergabung dengan Kabupaten Natuna
3
1
2,8
2,8
124
117
343
2,93

Luas Tanam
(Ha)

Luas Panen
(Ha)

Produksi
(Ton)

Sumber: Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028
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Tanaman sayuran dan buah-buahan juga dapat diusahakan untuk ditanam
diantaranya sawi, kacang panjang, cabe, ketimun, dan terong. Demikian halnya dengan
produksi sayuran dan buah-buahan kontribusinya sangat kecil sekali, kecuali Kabupaten
Natuna/Kep. Anambas yang menghasilkan buah durian cukup besar pada Tahun 2006 yaitu
sebanyak 705,25 ton. Tanaman sayuran disamping untuk kebutuhan lokal juga sebagian
diekspor ke Singapura. Adapun jenis buah-buahan yang bisa dihasilkan antara lain:
nangka, nanas, durian, pisang dan rambutan. Sedangkan produksi padi terdapat di
Kabupaten Natuna dengan jumlah 336 ton.
Selain tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan seperti kelapa, kopi,
dan gambir sangat baik untuk dikembangkan. Produksi Karet Tahun 2006 saja sebanyak
12.518 Ton, Kelapa 9.799 Ton, Kelapa Sawit 15.495 Ton dan Lada 44 Ton. Produk
perkebunan unggulan disamping Kelapa juga Cengkeh dengan jumlah produksi 2.544
Ton.
Ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan suatu
wilayah. Ditinjau dari sisi produksi, pemanfaatan sumberdaya pertanian di Provinsi
Kepulauan Riau mungkin belum dapat memenuhi kebutuhan domestik penduduknya.
Dalam rangka menjaga kestabilan dan keberlanjutan ketersediaan pangan daerah, maka
sumberdaya pertanian perlu terus diusahakan dan dibudidayakan. Diversifikasi pangan
juga perlu mendapat perhatian. Selain bahan pangan dari padi/beras, potensi bahan
pangan lainnya, seperti jagung, ubi-ubian serta tanaman hortikultura perlu terus digali
dan diusahakan.
Sub sektor peternakan terdiri dari sapi, kerbau, kambing, babi dan unggas. Unggas
terdiri dari ayam petelur, ayam pedaging, ayam kampung dan itik. Potensi peternakan yang
dikembangkan adalah sapi potong, kambing, babi, itik, dan ayam. Khusus peternakan
ayam sudah mampu memenuhi kebutuhan lokal dengan produksi ayam pedaging 6.284.676
ekor dan ayam petelor 431.911 ekor sedangkan ayam kampung 479.736 ekor. Namun untuk
kebutuhan daging sapi, kerbau dan Kambing dirasa masih kurang akibat produksi yang
masih rendah yaitu sapi 7204 ekor dan kambing 20.238 ekor.
Lahan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian di kawasan Kepulauan Riau
sangatlah terbatas. Pertanian lahan kering yang hanya mengandalkan kucuran air hujan
terdapat sebagian besar di Pulau Bintan, itupun hanya berupa sebagian tanaman
palawija dan sayur mayur. Terdapat hamparan petak persawahan yang terletak di bagian
selatan Pulau Bintan. Petak sawah pada umumnya terletak dekat kubangan bekas galian
tambang bauksit, sehingga pada waktu musim penghujan menampung cukup banyak air
permukaan. Kawasan itu kemudian dikembangkan menjadi daerah persawahan, dan bila
genangan air cukup luas dan relatif agak dalam digunakan sebagai kolam ikan. Petak
sawah itu dibuat oleh pendatang, khususnya dari penduduk Pulau Jawa.
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Pulau-pulau lain di kawasan Kepulauan Riau tidak diketemukan kegiatan pertanian
seperti halnya di Pulau Jawa, atau paling tidak kegiatan pertanian seperti di Pulau Bintan.
Masyarakat pada umumnya mengandalkan produk pertanian dari pulau Sumatera,
Kalimantan, Pulau Jawa, atau import dari Malaysia, Thailand dan Vietnam. Sumber
kebutuhan hasil pertanian khususnya sumber karbohidrat, seperti utamanya beras tidak
diproduksi dari pulau-pulau di Kepulauan Riau. Melihat keadaan lahannya kemungkinan
dapat dilakukan penanaman padi tanah kering atau padi jenis gogo, seperti halnya padi
gogo rancah. Keadaan ini kemungkinan tidak adanya pengetahuan tambahan tentang
teknik-teknik menanam lahan tanpa irigasi teknis, maka tidak didapatkan produksi beras.
Demikian pula pengetahuan tentang teknik-teknik menanam aneka jenis palawija juga
tidak diketemukan di berbagai pulau di kawasan Kepulauan Riau. Sebenarnya teknik
menanam palawija cukup sederhana, dengan cara menanam berbagai jenis umbiumbian, dibawah pepohonan, dan tinggal menunggu, tanpa diperlukan teknik
pemeliharaan tanaman. Teknik penanaman palawija di bawah pepohonan mungkin tanpa
tambahan masukan yang berupa saprodi (sarana produksi) pertanian, seperti
diantaranya, aneka jenis obat pengendali hama dan penyakit, dan aneka jenis pupuk.
Kawasan

Kepulauan

Riau

mungkin

belum

seluruhnya

tersentuh

program

transmigrasi seperti halnya di Natuna, sehingga budaya melakukan pertanian memang
belum nampak dilakukan oleh masyarakat. Keadaan semacam ini memang cukup
mengkhawatirkan, bila suatu saat terjadi kelangkaan pasokan beras atau hasil-hasil
pertanian lainnya ke daerah Kepulauan Riau. Selama ini masyarakat di kawasan ini tetap
dapat bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya hingga saat ini, dan memang tidak
perlu dikembangkan sektor pertanian di daerah ini. Keadaan ini mengingat kawasan
pulau kecil-kecil, lahan dataran tidak luas, sungai sedikit, dan pada umumnya sungai
musiman sehingga sumber air tawar hanya mengandalkan dari air hujan. Kemungkinan
bila dikembamgkan usaha pertanian, meskipun hanya untuk mencukupi daerah sendiri,
hal ini ini diperlukan masukan saprodi yang tidak kecil, dan dampak negatif adanya
saprodi terhadap lingkungan juga tidak kecil. Pengembangan usaha pertanian untuk
kawasan-kawasan pulau kecil perlu kajian yang cukup hati-hati. Bila perlu pertanian yang
ramah terhadap lingkungan, tanpa menimbulkan dampak negatif, yaitu dengan
mengenalkan pertanian organik, tanpa menggunakan pupuk buatan, atau mengenalkan
teknik-teknik pertanian lahan kering dengan pendekatan teknik agroforestri. Teknik-teknik
pendekatan semacam itu mungkin dapat berhasil meningkatkan produksi pertanian di
lahan kering daerah kepulauan kecil, mungkin biaya kecil, teknik penanaman,
pemeliharaan, dan pemanenan mudah diterima masyarakat setempat, dan lebih penting
lagi ramah terhadap lingkungan. Teknik itu, tentu saja dapat dipilih jenis-jenis produk
pertanian apa saja yang mungkin dapat dikembangkan, seperti halnya tanaman aneka
jenis pisang, umbi-umbi, ketela pohon, ketela rambat, jagung, atau jenis buah lahan
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kering. Aneka jenis tanaman buah lahan kering seperti jeruk, srikaya, papaya, nenas,
atau sirsak, kedondong, mangga, rambutan, durian, duku, dan manggis.
Oleh karena itu perlu dirancang skenario pertanian sebagai berikut ;
1.

Pemanfaatan sumberdaya lahan untuk peningkatan pertanian rakyat

2.

Memacu pertanian rakyat dengan kemudahan fasilitas peningkatan produksi

3.

Memotivasi petani agar menguasai teknologi pertanian tepat guna yang ramah
lingkungan

4.

Peningkatan daya dukung petani melalui wawasan agrobisnis

5.

Perlindungan terhadap harga komoditas pokok pertanian

6.

Subsidi usaha pertanian dengan bunga rendah

7.

Penumbuhan sentra produksi perwilayah berbagai komoditas pertanian

8.

Pemetaan kesesuaian lahan terhadap berbagai komoditas dan daya dukung
setiap wilayah kepulauan

9.

Penentuan perwilayahan komoditas unggulan yang memilki keuntungan
komparatif dan daya saing

10. Menjaga keanekaragaman hayati dalam suatu gugus kepulauan sehingga
bisa memiliki beberapa wilayah komoditas.
b) Perkebunan
Sektor penggunaan lahan lain tampaknya masyarakat kawasan pulau-pulau kecil
seperti Kepulauan Riau ini telah mahir memanfaatkannya. Masyarakat setempat dengan
bentang lahan yang sebagian besar berupa bukit-bukit, lahan datar sangat sempit,
bahkan ada beberapa tempat yang tak terdapat lahan datar. Pada umumnya lahan,
berbatu-batu, tanah relatif tipis (solum tipis), dengan tingkat kesuburan yang rendah.
Keadaan ini bila dilakukan pemanfaatan lahan dengan pendekatan pertanian seperti di
kawasan pulau-pulau besar, seperti di Sumatera atau di Kalimantan, atau Pulau Jawa,
jelas sangat tidak menguntungkan, karena beban resiko alam akan sangat tinggi. Paling
tidak begitu petani melakukan panenan kedua dan ketiga kemampuan lahan kiranya
sudah tidak mampu mendukung usaha pertanian, sehingga perlu masukan yang tinggi,
supaya produktifitas lahan juga tinggi. Disamping itu luasan lahan yang kecil,
kemampuan lahan untuk pulih kembali oleh adanya dampak negatif kegiatan pengolahan
tanah penaman juga rendah, sehingga lahan cepat mengalami degradasi, lahan jadi tak
subur dan mungkin malah mungkin meracuni tanaman.
Kepiawaian masyarakat setempat dalam memanfaatkan lahan dapat ditunjukkan
dengan memanfaatkan melalui teknik-teknik berkebun, sehingga sesuai dengan keadaan
alam lingkungan dan kemampuan untuk mengusahakannya. Teknik berkebun ini cukup
efisien, tanpa alat canggih, paling-paling hanya api sebagai alat utama dalam prapengolahan lahan. Kemudian diikuti mungkin dengan penanaman padi gogo dan
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menanam tanaman perkebunan, seperti pada umumnya masyarakat setempat, yaitu
karet dan beberapa jenis komoditi lainnya, mungkin cengkeh, atau kelapa sawit dan
kelapa biasa. Dibeberapa tempat terdapat kelompok masyarakat yang telah juga
menaman beberapa jenis buah, seperti pisang, kopi, rambutan, duku, durian. Pada
umumnya tanaman selain tanaman karet hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, atau
kebutuhan sekitar pulau-pulau kecil itu.
Kegiatan usaha perkebunan dilakukan pada pulau-pulau yang ada penghuninya dan
juga pada pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Pulau yang tanpa penghuni hanya untuk
digunakan berkebun, sehingga setelah selesai melakukan kegiatan berkebun, mungkin
beberapa hari atau minggu meraka pulang ke pulau yang ada penghuninya, seperti ke
Pulau Tambelan. Pulau-pulau yang tanpa penghuni itu pada umumnya dikarenakan
adanya faktor pembatas kehidupan yang cukup penting, yaitu tidak tersedianya sumber
air tawar yang cukup, atau andaikan tersedia, tempat cukup jauh dari pantai sehingga
memerlukan usaha yang mungkin cukup sulit bagi masyarakat. Faktor kendala sumber
daya air, mungkin bila dilakukan pengembangan sehingga masyarakat mudah
mendapatkan kiranya akan mempermudah masyarakat mendiami pulau-pulau kosong itu.
Sektor perkebunan untuk pulau–pulau kecil seperti di Kepulauan Riau ini perlu
dipertahanakan sebagai daerah penyangga sebelum menuju ke kawasan hutan,
sehingga sebagian kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi didaerah perkebunan ini.
Hutan di daerah pulau kecil fungsi yang utama sebagai kawasan lindung dan perkebunan
sebagai kawasan penyangga (buffer). Dalam kawasan penyangga ini dapat dilakukan
aneka jenis budidaya lahan, antara lain perkebunan, perikanan darat dan peternakan.
Tentu saja mengingat kawasan pulau kecil di Kepulauan Riau ini berdekatan dengan
kawasan yang sangat maju, seperti Singapura dan Malaysia, kiranya diperlukan
pemilihan komoditi yang bernilai tinggi. Jenis-jenis komoditi perkebunan yang
kemungkinan besar dibutuhkan untuk memenuhi Singapura dan Malaysia sehingga akan
memberikan nilai tambah yang cukup tinggi bagi para petani setempat dan mungkin
dapat berimbas pada pelestarian usaha perkebunannya sendiri. Beberapa skenario untuk
sektor perkebunan antara lain sebagai berikut:
1. Identikasi komoditi perkebunan rakyat yang potensial untuk ditingkatkan
2. Bantuan kemudahan fasilitas peningkatan produksi
3. Kebebasan memilih berbagai jenis komoditi perkebunan rakyat
4. Peningkatan daya dukung intelektual pekebun dengan wawasan agribisnis
5. Peningkatan sarana dan sarana perkebunan
6. Penguasaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
7. Pengembangan perkebunan rakyat di sesuaikan rencana wilayah masingmasing kepulauan
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8. Setiap wilayah pengembangan perkebunan diharapkan dapat melakukan
hubungan antar pulau
c) Kehutanan
Sejumlah potensi sumberdaya alam telah dimanfaatkan penduduk namun dirasakan
belum optimal terhadap peningkatan ekonomi daerah. Potensi tersebut antara lain
kehutanan, perkebunan, kelautan, perikanan, pertambangan dan galian serta potensi
pariwisata. Peluang yang dapat dikembangkan untuk sektor kehutanan pada saat ini
kurang memberikan arti dan paling kecil memberikan kontribusi terhadap PDRB.
Adapun komoditas yang dapat dikembangkan antara lain yaitu kayu, rotan, dan kulit
kayu yang dapat diolah menjadi plywood, block-board, veneer, lumber-core, kayu
gergajian dan polyester. Namun dengan adanya upaya untuk merespon isu global seperti
pemanasan dan efek rumah kaca, dipandang perlu adanya kebijakan yang mampu
mempertahankan bahkan mengurangi jumlah emisi karbon dunia yang berdampak pada
berkurangnya efek pemanasan global lebih lanjut. Maka dari itu sub sektor kehutanan
dimasa datang akan dikurangi perannya dalam perkonomian daerah dengan prinsip
kehati-hatian dan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Kabupaten Natuna/Kep. Anambas memiliki keanekaragaman jenis flora yang tinggi serta
bernilai ekologis dan ekonomis (komersial). Flora yang dibudidayakan meliputi tanaman
pertanian, sayur-sayuran, buah-buahan dan palawija serta tanaman perkebunan yang
merupakan sumber penghidupan maupun menambah penghasilan bagi penduduknya
(komersial). Jenis pertanian yang umum dibudidayakan antara lain: padi, palawija, sayursayuran, cabe, terung, ketimun, kangkung, dan bayam. Sementara jenis buah-buahan yang
dibudidayakan adalah: mangga, jeruk, jambu, pepaya, pisang, nanas, cempedak, nangka, dan
sawo.
Sedangkan lahan perkebunan pada umumnya ditanami kelapa, cengkeh, gambir dan
karet. Jenis tanaman tumbuh alami terdapat dalam bentuk vegetasi hutan lahan kering, hutan
rawa dan hutan dataran tinggi/pegunungan. Jenis-jenis tumbuhan yang dominan adalah tipe
vegetasi hutan bakau, balau, bedaru, berbau, rengas, mersawa, pulai dan torentang serta
beberapa jenis anggrek.
Wilayah Kepulauan Riau mempunyai satwa liar daratan dan lautan. Jenis satwa liar
daratan yang ada dikelompokkan ke dalam kelas aves (burung), mamalia dan reptil (binatang
melata) sedangkan satwa liar lautan adalah jenis mamalia perairan (ikan). Satwa liar yang
dilindungi (PP No.7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis burung dan satwa) adalah jenis
mamalia kera, kijang/rusa, owa-owa, dan trenggiling. Adapun jenis reptil terdiri dari biawak dan
penyu, jenis aves adalah burung elang jambul, enggang, raja udang biru dan rongkong badak.
Jenis hewan ternak yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau adalah unggas (ayam ras, ayam
buras dan itik), kambing/domba, sapi dan kerbau.
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Sumber daya alam yang terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau cukup beraneka
ragam termasuk didalamnya sumber daya alam hayati hutan. Sumber daya alam tersebut
tersebar di banyak pulau-pulau, dengan sebagian besar tumbuh di pulau-pulau yang
agak besar seperti diantaranya di Pulau Bintan, Pulau Lingga dan Pulau Singkep. Selain
itu masih banyak kawasan hutan yang tumbuh pada puluhan pulau-pulau kecil lainnya.
Kawasan hutan berdasarkan kedekatan jarak antar pulau, maka kawasan hutan
kepulauan Tambelan merupakan kawasan yang paling jauh terpisah dengan pulau-pulau
lainnya.
Secara administratif kawasan hutan di Kepulauan Riau terdapat di Kabupatan Bintan
(termasuk di dalam beberapa Kecamatan), yaitu Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan
Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Timur dan terjauh Kecamatan Tambelan. Di
Kabupaten Lingga (Kecamatan Senayang, Kecamatan Lingga, Kecamatan Singkep Barat
dan Kecamatan Singkep. Selain Kecamatan Tambelan, semuanya hampir mengelompok
tidak terlalu jauh jaraknya antara satu Kecamatan dengan kecamatan lainnya.
Berdasarkan kedinasan, maka kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau dibagi menjadi
tiga (3) CDK (Cabang Dinas Kehutanan), yaitu; Cabang Dinas Kehutanan Bintan, CDK
Linga dan Senayang, dan Cabang Dinas Kehutanan Dabo Singkep.
Mempertimbangkan aspek lingkungan atau lebih tepatnya berkaitan dengan fungsi
ekologis sumber daya hutan, maka sumber daya hutan untuk wilayah Provinsi Kepulauan
Riau relatif kecil bila dibandingkan dengan Pulau-pulau Indonesia lainnya. Seperti
dibandingkan dengan Pulau Sumatera, atau Pulau Kalimantan. Keadaan semacam ini
jelas keseimbangan ekologisnya sangat rentan atau peka terhadap adanya gangguan
atau perubahan. Gangguan yang terutama adalah adanya kegiatan masyarakat dalam
memanfaatkan sumber daya alam hutan yang berlebihan. Biasanya kegiatan masyarakat
terhadap sumber daya hutan hanyalah melakukan penebangan untuk diambil kayunya,
dan selanjutnya tidak dilakukan kegiatan perbaikan, agar supaya sumber daya hutan
pulih kembali seperti semula. Umumnya setelah penebangan, hutan menjadi rusak,
menjadi tidak bernilai, bahkan banyak yang menjadi lahan tandus, lahan gundul,
sehingga jelas lingkungan yang semula baik berubah menjadi bencana bagi semua
kehidupan.
Berdasarkan data yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi
Kepulauan Riau tahun 2005, terdapat 17 kawasan hutan lindung yang tersebar di pulaupulau wilayah Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga, yang ditetapkan berdasarkan
peraturan daerah. Tabel berikut di bawah ini adalah daftar Kawasan hutan lindung pada
wilayah kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kepulauan Riau.
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Tabel 2.12. Daftar Kawasan hutan lindung pada wilayah kerja Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Provinsi Kepulauan Riau
No
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nama Hutan Lindung
Bintan
P. Sijolong
P. Gin Besar
Lingga
P. Buaya
P. Merodong
P. Pasir Gadjah
P. Limas
P. Sebangka A
P. Sebangka B
P. Sebangka C
P. Sebangka D
P. Mahmud
P. Bakung
P. Rengas
P. Gadjah
P. Ujung Kayu
P. Kentar I
P. Kentar II
Jumlah

Kecamatan

Luas (Ha)

Peraturan Daerah No

Bintan Timur
Bintan Timur

420 Ha
802

No 10 th 1994
No 10 th 1994

Bintan Timur
Bintan Timur
Senayang
Senayang
Senayang
Senayang
Senayang
Senayang
Senayang
Senayang
Senayang
Senayang
Senayang
Senayang
Senayang

834
0,80
304
123
307
1621
571
7611
520
707
200
334
255
265
155
15.030,40 Ha

No.10.th.1994
No.10.th.1994
No.10.th.1994
No.10.th.1994
No.10.th.1994
No.10.th.1994
No.10.th.1994
No.10.th.1994
No.10.th.1994
No.10.th.1994
No.10.th.1994
No.10.th.1994
No.10.th.1994
No.10.th.1994
No.10.th.1994

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005

Sementara itu, Pulau Bintan menurut administrasi pemerintahan termasuk dalam
wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan menurut wilayah pemangkuan hutan
termasuk dalam wilayah Cabang Dinas Kehutanan/KPH Tanjungpinang. Bagian
Kecamatan Pemangkuan Hutan Bintan.
Luas hutan Pulau Bintan diperkirakan 110.203 Ha berdasarkan Tata Guna Hutan
Kesepakatan Provinsi Riau terdiri dari:
- Hutan Lindung seluas

4.355 Ha

- Hutan Produksi Terbatas seluas

34.200 Ha

- Hutan Bakau seluas

9.146 Ha

- Hutan Konversi dan penggunaan lain seluas
Jumlah

62.000 Ha
110.203 Ha

Hutan Lindung di Pulau Bintan sangat penting artinya bagi masyarakat karena
merupakan Sumber Air seperti:
a. HL. Sungai Pulai untuk Sumber Air Kota Tanjungpinang (Bendungan Sei Pulai)
b. HL. Bukit Kucing, melindungi Sumber Air kebutuhan PLN dan Taman Wisata
Kota

Tanjungpinang,

karena

lokasinya

berada

di

tengah-tengah

Kota

Tanjungpinang.
c.

HL. Bukit Lengkuas dan HL. Gunung Kijang Sumber Air untuk Kota Kijang dan
Indomoty.

d. HL. Gunung Bintan Kecil dan Bintan Besar sebagai Hutan penyangga Catchment
Area Pulau Bintan.
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Provinsi Kepulauan Riau dapat dikatakan terdiri dari 97% lautan dan 3% daratan,
sehingga berdasarkan ini wilayah dominan adalah perairan dan ekosistem pulau-pulau
kecilnya. Yang dominan dari kawasan pulau-pulau kecil ini adalah hutan mangrove atau
hutan bakau.
Sedangkan berdasarkan data di Dinas Kehutanan dan Perkebunan hingga tahun
2002, sumberdaya hutan terdapat sekitar 31.430 Ha hutan mangrove. Secara
keseluruhan unit hutan mangrove dan luasannya disajikan dalam table berikut dibawah
ini.
Tabel 2.13. Data hutan mangrove dalam wilayah kerja Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Provinsi Kepulauan Riau
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Unit Hutan mangrove
Tanjung uban
Tanjung siambang
Teluk sumpat
Busung
Ekang anculai
Sungai gesek
Tanjung Tangkap
Pulau Dompak
Sungai Dompak
Pulau Buton
Kijang
Pulau Angkut
Pulau Kelong
Pulau Koyan
Air Palong/P.Mantang
Tanjung Paku
Temiang I
Temiang II
Pulau Bakung I
Pulau Bakung II
Pulau Limas
Tg.Kekel
Sungai Mengkuding
Tanjung Duara
Tengkis
Teluk Sekanak
Jumlah

Luas (ha)
1.845
936
1.218
1.020
2.520
1.780
760
520
1.140
300
1.888
143
720
683
927
598
947
735
927
1.050
1.952
1.287
1.429
2.314
1.356
2.435
31430

Kecamatan
Bintan Utara
Bintan Utara
Bintan Utara
Bintan Utara
Bintan Utara
Bintan Timur
Bintan Timur
Bintan Timur
Bintan Timur
Bintan Timur
Bintan Timur
Bintan Timur
Bintan Timur
Bintan Timur
Bintan Timur
Bintan Timur
Senayang
Senayang
Singkep
Singkep
Senayang
Senayang
Lingga
Lingga
Lingga
Singkep

Sumber : Dinas kehutanan dan Perkebunan Provinsi kepulauan riau tahun 2005

Potensi sumberdaya hutan di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga merupakan
sebuah dilema dimana hingga saat ini pengaturannya belum optimal, potensi manfaat
yang diambil saat ini apabila tidak dikelola secara bijaksana dan hanya untuk manfaat
tujuan jangka pendek saja maka bukan tidak mungkin kerusakan ekosistem yang
“massive” akan berdampak pada kelestarian sumberdaya hutan Pulau Bintan dan Pulau
Lingga. Kegiatan perambahan, pengembangan kawasan industri di Pulau Bintan dan
pertambangan telah mengakibatkan surutnya air di waduk Sungai Pulai.
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Sementara khususnya hutan mangrove mempunyai ancaman dari adanya kegiatan
tambang bauksit dan konversi lahan menjadi tambak. Kerusakan ekosistem mangrove ini
telah terjadi dan saat ini terus meluas. Sebagai contoh adalah kegiatan penambangan
bauksit di Teluk Bintan telah merusakkan ekosistem mangrove di sana, musnahnya
keanekaragaman hayati dan kerusakan lingkungan yang tidak akan pulih dalam waktu
100 tahun mendatang begitu cepat terjadi sementara kegiatan penambangan ini telah
berlangsung baru satu tahun. Alih fungsi kawasan yang tidak bijaksana juga
mengakibatkan kerusakan hutan mangrove di Teluk Bintan.
Sumber daya hutan di Kepulauan Riau terdiri atas hutan payau, hutan pantai, hutan
dataran rendah dan hutan pegunungan. Beberapa jenis tipe hutan tersebut kawasan
hutan yang paling luas terdapat di Pulau Bintan. Hutan pada kawasan pulau itu
dikarenakan adanya kegiatan masyarakat yang cukup tinggi, demikian juga jumlah
penduduk juga tinggi, maka keadaan hutan telah mengalami kemuduran, baik luasan
maupun kualitasnya. Kawasan hutan di Pulau Bintan, banyak berkurang karena dialih
fungsi untuk berbagai keperluan, seperti antara lain untuk pemukiman, industri, jalan
raya, pertokoan, beberapa kebun, perikanan, pelabuhan. Keadaan ini mungkin
dikarenakan Pulau Bintan dekat sekali dengan kawasan Singapura, sehingga seolah-olah
berbagai keperluan yang dibutuhkan Singapura, khususnya berkaitan dengan masalah
sumber daya alam, khususnya lahan, pasti lari ke Pulau Bintan dan Batam. Keadaan ini
jelas akan mengurangi potensi sumber daya hutan di Pulau Bintan dan sekitarnya.
Berbagai tipe hutan terdapat di Kepulauan Riau. Untuk hutan payau (mangrove),
terbesar di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan pulau-pulau disekitarnya. Hutan hujan tropika
basah dataran rendah masih tersisa sedikit di pulau Batam dan Pulau Bintan, demikian
pula hutan tropika basah pegunungan juga hanya sedikit sekali sisanya di Pulau Bintan.
Pulau–pulau lain sampai ke daerah Kepulauan Tambelan dan sekitarnya, hutan
mangrove hampir tidak dijumpai, tetapi hutan pantai sebagai gantinya. Hutan-hutan
daratan yang termasuk tipe hutan daratan rendah dan pegunungan tropika basah
sebagian besar sudah tereksploitasi, sudah rusak, tinggal dataran dan perbukitan yang
relatif gersang.
Keadaan ekologis pulau-pulau kecil sangat rentan karena luasnya memang tidak
besar, sempit, sehingga sumber daya yang terdapat pada kawasan pulau-pulau itu juga
relatif kecil potensinya, sehingga bila terjadi bencana, maka akan sulit untuk terjadi
pemulihan.

Penebangan

hutan

pada

pulau-pulau

kecil

harus

sangat

hati-hati

pelaksanaannya, harus direncanakan sematang mungkin. Pertama tama harus diketahui
betul keadaan potensi yang nyata, kemudian dikaitkan dengan keadaan lingkungannya,
perilaku-perilaku lingkungan harus

benar-benar diketahui. Ketidaktepatan dalam

mengetahui data dasar dan dilanjutkan dengan pengelolaan, jelas akan menghadapi
bencana di masa yang akan datang. Sebagai contohnya, Pulau Bintan, dengan kawasan
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yang tidak begitu luas, andaikan salah dalam pengelolaan pemanfaatan hutan, maka
dampak yang mudah dirasakan adalah munculnya permasalahan akan keberadaan
sumber air. Sumber air akan cukup sulit secara kualitas maupun kuantitasnya, karena
alat pengaturnya yang berupa vegetasi (hutan) telah habis ditebang. Tanpa hutan pulau
kecil akan tidak terlindungan oleh adanya fluktuasi cuaca yang kebetulan terjadi secara
ekstrim, misal adanya badai, hujan, angin kencang, atau musim kering yang
berkepanjangan. Demikian juga keanekaragaman sumber alam hayati yang lain akan
mudah rusak karena hutan hilang, sebab habitat sebagai sumber untuk mendapatkan
kehidupan dan sumber perlindungan telah rusak.
Lain jika hutan itu berada pada kawasan pulau-pulau yang relatif besar dan luas,
karena pada pulau yang besar, habitat juga luas, sumber-sumber penghidupan relatif
lebih beraneka ragam dan lebih besar jumlahnya. Andaikan terjadi suatu bencana pada
kawasan pulau besar, akan mudah pulih karena sumber daya relatif besar, mudah untuk
penyembuhan (turnover), baik bencana alam maupun akibat kegiatan manusia. Kawasan
hutan yang luasnya relatif kecil dengan letak kawasan saling berjauhan atau dibatasi oleh
kendala yang sulit untuk berkomunikasi atau aksesibilitas rendah, maka sumber daya
hutan itu juga rentan terhadap segala gangguan. Seperti persoalan hutan-hutan yang
berada di Provinsi Kepulauan Riau, terpisah-pisah dalam kawasan pulau-pulau, yang
dipisahkan oleh perairan Laut Cina Selatan. Fenomena perairan ini terkenal oleh
perubahan arus dan gelombang yang kuat, sehingga merupakan salah satu kendala
dalam pertukaran berbagai macam substansi, baik pertukaran materi maupun energi.
Apalagi untuk kawasan hutan yang berada jauh di sebelah tenggara, di Kepulauan
Tembelan, merupakan suatu kepulauan yang diperkirakan memiliki sumber daya hutan
yang paling rentan untuk menghadapi berbagai bencana. Selain pulau-pulau relatif kecil
dan jauh dari kemungkinan adanya pasokan pengganti materi atau energi dari pulau
besar, jauh dari pulau donor, seperti Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan.
Berkaitan dengan keadaan lingkungan alam sumber daya hutan di Provinsi
Kepulauan Riau, diperlukan kegiatan strategis sehingga sumber daya hayati hutan dapat
dimanfaatkan sepanjang masa, yaitu diperlukan penentuan profil potensinya. Profil ini
akan memberikan gambaran yang dapat memberikan arah kebijaksanaan dalam
pemanfaatan sumber daya hutan. Pemanfaatan yang sesuai dengan kemampuan
sumbernya sekaligus akan memberikan pelestarian pengusahaannya. Bila tanpa arahan
yang benar mungkin pengusahaan hutan di Provinsi Kepulauan Riau hanya berlangsung
selama jangka pendek dan seterusnya sulit diusahakan untuk mendapatkan nilai tambah.
Artinya sulit untuk mendapatkan nilai tambah ekologi, ekonomi dan sosial budaya karena
sumber daya hutan sudah terlanjur rusak, meskipun hutan dikatakan sebagai sumber
yang dapat diperbaruhi (renewable resources).
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Sektor kehutanan dapat diusulkan suatu skenario sebagai berikut:
1. Pengukuhan status kawasan hutan untuk berbagai fungsi (fungsi lindung dan
produksi)
2. Pengelolaan sumberdaya hutan berbasis perencanaan yang utuh (holistik).
3. Memotivasi terwujudnya hutan rakyat
4. Model pengusahaan aneka guna lahan hutan perlu diwujudkan
5. Rehabilitasi kawasan lahan hutan
6. Sosialisasi fungsi sumberdaya hutan bukan hanya sumber untuk kayu
7. Perlindungan sumberdaya hutan pada pulau-pulau kecil, khusus pulau kecil
dilarang kegiatan ekploitasi.
8. Perlindungan terhadap DAS (Daerah Aliran Sungai)
9. Setiap wilayah kepulauan ditetapkan fungsi sumberdaya hutan sesuai
dengan tata ruang ekologis
10. Perencanaan pengelolaan usaha kehutanan disesuaikan dengan rencana
tata ruang pengembangan wilayah setiap kepulauan
11. Pengembangan pemanfaatan fungsi sumberdaya hutan disesuaikan dengan
pengembangan wilayah setiap kepulauan
12. Perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan berkaitan dengan rencana
teknis pengelolaan setiap komoditi kehutanan
13. Penataan kawasan hutan berdasarkan pemilihan jenis serta struktur hutan
alam
14. Komposisi tegakan berdasarkan keadaan lingkungannya, tanah, iklim, jenis
tanaman, dan kemampuan masyarakat sekitar hutan
15. Usaha hutan rakyat dikembangkan sesuai dengan status tata ruang kawasan
budidaya
16. Peran fungsi lindung sumberdaya hutan dikembangkan pada setiap
perubahan tinggi tempat
17. Pengembangan usaha kehutanan tidak hanya ditekankan pada produksi
kayu, tetapi juga sumberdaya hutan lainnya
18. Penataan kawasan sumberdaya hutan sesuai dengan fungsi dan peran
setiap tujuan pengelolaan
19. Pengembangan hutan rakyat yang disesuaikan dengan pola hutan tanaman
industri
20. Produk hasil sumberdaya hutan tidak hanya ditekankan pada kayu, namun
juga produk lain baik jasa maupun barang
21. Perencanaan dan pengelolaan sumberdaya hutan mengikut sertakan semua
stakeholders
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Sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah perairan, dimana hasil-hasil
laut seperti ikan, terumbu karang, padang lamun, ekosistem rumput laut dan lain-lain
sangat melimpah. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut merupakan
potensi ekonomi yang strategis dengan nilai jual yang tinggi, secara khusus potensi
sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan wisata yang memberikan
kontribusi penerimaan daerah yang cukup besar.
Diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki keanekaragaman dan kekayaan
sumber daya kelautan serta perikanan yang potensial. Provinsi ini juga memiliki pulaupulau baik yang berpenghuni dan belum berpenghuni. Pulau-pulau yang belum
berpenghuni terutama pulau terluar tersebut memiliki potensi yang besar dan harus
dijaga keamanannya secara optimal. Wilayah pengembangan untuk Provinsi Kepulauan
Riau mempunyai karakteristik yang memungkinkan terumbu karang tumbuh pada
perairan sekitar pulau-pulau yang terdapat di sekitar wilayah studi dimana luasan
terumbu karang adalah 40.718,299 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.14. Estimasi Luasan Terumbu Karang Provinsi Kepulauan Riau
No
Kabupaten/ Kota
Luas (Ha)
Keterangan
1.

Bintan

8.400

2.

Karimun

1.300

3.

Batam

5.600

4

Lingga

6.900

5

Natuna

6

Kep. Anambas

7

Tanjungpinang

9.800
Data Masih Bergabung
Dengan Kabupaten Natuna
Data Belum Tersedia

JUMLAH

Kondisi
terumbu karang
termasuk dalam
kategori sedang
(28%),baik
(17%) dan baik
sekali (10%).

32.000

Sumber : Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028

Kabupaten Bintan, Karimun dan Kota Batam memiliki kondisi terumbu karang yang
termasuk dalam keadaan baik. Sebagian besar keberadaan terumbu karang di Provinsi
Kepulauan Riau terkonsentrasi di sekitar Bintan Timur, Bintan Selatan, Galang,
Senayang dan Lingga. Meskipun demikian sebaran terumbu karang di perairan pulaupulau tersebut sekarang dalam kondisi memprihatinkan dimana 74 – 93% terumbu
karang dalam kondisi buruk sampai sangat buruk, akibat penambangan bauksit dan pasir
di wilayah pesisir, kelebihan tangkap (over fishing), penggunaan metode penangkapan
ikan yang merusak (bom dan setrum) dan lain-lain.
Berbeda halnya dengan kondisi hutan mangrove di Provinsi Kepulauan Riau yang
hanya tersebar di Kabupaten Bintan, Karimun dan Kota Batam. Namun kondisi mangrove
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yang mengalami kerusakan berada di Kota Batam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel.

Tabel 2.15. Estimasi Luasan Kawasan Hutan Mangrove Provinsi Kepulauan Riau
No

Kabupaten/ Kota

Luas (Ha)

1.

Bintan

24.091,033

2.

Karimun

13.843,661

3.

Batam

17.279,186

4.

Tanjungpinang

Data Belum Tersedia

5.

Lingga

Data Belum Tersedia

6.

Natuna

Data Belum Tersedia

7.

Kep. Anambas

Data Belum Tersedia

JUMLAH

Keterangan

Kota Batam : kondisi hutan
mangrove telah mengalami
kerusakan akibat adanya
konversi lahan, missal untuk
industri dan pemukiman.

55.213,880

Sumber : Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028

Dari tabel kawasan ekosistem padang lamun dan rumput laut berikut maka
didapatkan luas padang lamun untuk Provinsi Kepulauan Riau adalah 11.489,625 Ha,
dan rumput laut sebesar 37.634,844 Ha. Padang lamun dapat kita jumpai di wilayah
perairan laut dan komunitas padang lamun sangat banyak. Jenis lamun yang ukuran kecil
dan pendek antara lain halodule sp, halophile sp dan syringodium sp. Kabupaten Bintan
memiliki kawasan padang lamun terbesar di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.16. Estimasi Luasan Kawasan Padang Lamun Provinsi Kepulauan Riau
No
Kabupaten/Kota
Luas (Ha)
Keterangan
1
2

Bintan
Karimun

7.548,660
2.350,006

3

Batam

1.590,959

4.

Tanjungpinang

Data Belum Tersedia

5.
6.
7.

Lingga
Natuna
Kep. Anambas
JUMLAH

Data Belum Tersedia
Data Belum Tersedia
Data Belum Tersedia
11.489,625

Habitat padang
lamun sering
berasosiasi dengan
hutan magrove dan
terumbu karang

Sumber : Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028

Sedangkan untuk rumput laut yang bisa kita jumpai di Kepulauan Riau ini meliputi
kelompok alga merah (Achanthophora muscoides. gif), alga hijau (Boergesiana forbessii.
gif) dan alga coklat (cystoseria sp). Jenis rumput laut tersebut ditentukan oleh kecocokan
habitatnya. Habitat rumput laut umumnya adalah pada rataan terumbu karang, dan
menempati pada subtrat benda keras berupa pasir, karang, pecahan karang mati atau
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kulit kerang. Kedalamannya mulai dari garis pasang surut terendah sampai sekitar 40
meter. Kabupaten Bintan memiliki kawasan rumput laut terbesar di Provinsi Kepulauan
Riau.
Tabel 2.17. Estimasi Luasan Kawasan Rumput Laut Provinsi Kepulauan Riau
No
Kabupaten/Kota
Luas (Ha)
Keterangan
1
Bintan
18.507,823
2
Karimun
3.163,503
Meliputi : Jenis
3
Batam
15.963,518
kelompok alga
4. Tanjungpinang
Data Belum Tersedia
merah, kelompok
5. Lingga
Data Belum Tersedia
alga hijau dan
6. Natuna
Data Belum Tersedia
kelompok alga coklat
7. Kep. Anambas
Data Belum Tersedia
JUMLAH
37.634,844
Sumber : Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028

Kawasan pesisir dan pantai fenomena sumber daya alamnya cukup beragam,
seperti diketemukan hutan pantai dan hutan payau (mangrove), demikian juga bentuk
pantai dan keadaan pasirnya serta jarak antara pantai satu dengan pantai di pulau
lainnya. Khusus jarak pantai ini cukup unik karena melibatkan teritorial negara lain,
seperti Singapura dan Malaysia. Keadaan ini memerlukan pemikiran yang cukup
mendalam untuk lingkup Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, sehingga berbagai
kepentingan seperti kegiatan pemerintahan, wewenang dan pemanfaatan aneka sumber
daya alam dapat dijalankan tanpa terjadi keributan dikemudian hari. Mungkin terjadi
permasalahan antar kecamatan dalam kabupaten atau antar kabupaten dalam provinsi,
demikian juga dengan negara-negara tetangga.
Kawasan pantai yang memiliki hutan manggrove (payau) sebagian besar terdapat di
pulau-pulau dekat dengan Pulau Batam dan Bintan, termasuk kedua pulau itu. Hutan
payau cukup potensial untuk sumber bahan penghara dan sumber bahan komoditi yang
bernilai tinggi seperti sebagai bahan pembuatan arang aktif, untuk aneka suplemen
industri otomotif dan eletronik, bahan dasar obat dan industri kimia. Selain itu kayu bakau
juga bermanfaat sebagai sumber bahan bangunan serta sumber pakan ternak. Hutan
bakau berfungsi sebagai tempat pemisah aneka jenis biota laut dan payau, seperti antara
lain aneka jenis udang, aneka jenis kerang, ikan dan tempat berlindung berbagai jenis
burung air, mamalia dan juga reptilia. Hutan mangrove juga sebagai pelindung pantai
terhadap abrasi dan tsunami. Jelas sekali kawasan pantai yang memiliki hutan mangrove
akan terlindungi aneka ragam sumber daya hayati yang akhirnya akan bermanfaat bagi
kehidupan manusia dan lingkungannya. Kawasan pulau kecil lain yang mendekati Pulau
Tambelan sangat jarang ditemukan hutan mangrove.
Kawasan pantai yang lain berupa ekosistem hutan pantai dapat dijumpai di
Kepulauan Riau, Kawasan ini pada umumnya memiliki bentang lahan berpasir, landai
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atau bergelombang, atau berbukit, atau pantai terjal atau curam. Pantai tidak dipengaruhi
oleh lumpur, atau tidak terdapat pengaruh air tawar atau payau, sehingga tidak terdapat
air genangan seperti rawa. Tumbuhan tanaman pada umunya di Kepulauan Riau
hanyalah kelapa, tumbuhan lain tumbuh secara alami seperti antara lain ketapang,
baringtonia, nyamplung, waru laut, cemara udang, pandan, tumbuhan merambat dipantai
dan juga aneka jenis rumput.
Kawasan pantai ini sangat baik untuk mengembangkan tumbuhan rumput lain,
khusus dipilih daerah yang agak tenang, tidak begitu dalam, tetapi terbuka untuk sinar
matahari dan arus cukup mudah bergantian. Tumbuhan rumput laut didaerah Kepulauan
Riau mungkin dapat dikembangkan dengan pengembangan perikanan laut dangkal.
Perikanan ini perlu dikhususkan bagi perikanan jenis-jenis ikan koral, karena jenis ikan ini
memiliki nilai jual yang tinggi, seperti berbagai jenis ikan kerapu, ikan napoleon dan cumicumi. Kegiatan ini juga sangat membantu perbaikan perairan di daerah ini, khususnya
perbaikan biota laut yang tergantung pada koloni karang atau terumbu karang, baik
karang keras maupun karang lunak. Perbaikan terumbu karang memang sangat
dianjurkan, karena kerusakan terumbu karang cukup luas di hampir seluruh kawasan
perairan laut Kepulauan Riau. Terumbu karang rusak akibat penangkapan ikan dengan
cara yang tidah ramah lingkungan, yaitu dengan bom, racun (potas) dan jala ikan yang
merusak karang. Disamping itu masyarakat nelayan atau masyarakat kepulauan pada
umumnya menggunakan batu karang sebagai sumber bahan bangunan, untuk
membangun jalan, jembatan, fondasi rumah atau bangunan lainnya. Masyarakat tidak
mau mengambil batu dari daratan, tetapi cukup mengungkit/membongkar terumbu
karang dan mengangkutnya ke darat.
Dapat diajukan suatu skenario untuk kawasan pesisir dan pantai sebagai berikut:
1. Memajukan perikanan rakyat secara mandiri
2. Peningkatan fasilitas perikanan rakyat baik fisik maupun sosial-ekonomi
3. Peningkatan daya dukung masyarakat nelayan
4. Memotivasi perikanan rakyat yang ramah lingkungan
5. Kepemihakan terhadap perikanan rakyat bermodal kecil
6. Pengembangan perikanan rakyat dikaitkan dengan kemampuan wilayah setiap
kepulauan
7. Pembagian wilayah tangkapan disesuaikan dengan keadaan sebaran koral dan
terumbu karang di masing-masing kepulauan
8. Industri perikanan rakyat dikembangkan sesuai dengan potensi perikanan
masing-masing pulau
9. Fasilitas peningkatan saprodi perikanan disesuaikan kemampuan sumberdaya
ikan atau laut untuk masing-masing pulau
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10.Peningkatan usaha tangkapan ikan dengan peralatan dan sumberdaya
intelektual yang memadai
11.Pengembangan usaha perikanan air payau dengan campuran usaha lainnya
(misal tambak dengan hutan rakyat, tambak dengan budidaya tanaman
pangan)
Perairan Indonesia merupakan jalur transportasi strategis yang dilalui kapal-kapal
barang dan tanker dari negara-negara Asia maupun Eropa yang akan menuju Asia
Tenggara dan Australia ataupun sebaliknya. Laut dan pesisir wilayah Kepulauan Riau
selain merupakan penghubung daerah-daerah yang akan di bangun juga merupakan
aset Pemerintah Provinsi mengingat sumber daya kelautan yang melimpah, sehingga
kelestarian sumber daya lingkungan merupakan syarat utama untuk pembangunan yang
berkelanjutan. Ditinjau dari kondisi geografis perairan Kepulauan Riau dan tingginya
mobilisasi Selat Malaka atau Selat Phillip yang berada di antara Kota Batam dan
Singapura sebagai jalur lalu lintas perdagangan terpadat ke dua setelah Selat Dover di
Inggris, menyebabkan perairan Kepulauan Riau menjadi rentan akan terjadinya
pencemaran tumpahan minyak. Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di
Kepulauan Riau dan ditetapkannya wilayah Batam, Bintan dan Karimun sebagai
Kawasan Free Trade Zone (FTZ), dapat berpotensi menjadi sumber pencemaran
lingkungan bila keadaan ini dibiarkan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang
terarah dan terpadu dari semua stakeholder yang ada. Salah satu sumber pencemar
lingkungan adalah sisa hasil proses produksi dari kegiatan industri seperti limbah B3, air
limbah bekas pencucian pipa dan bahan kimia kadaluarsa. Saat ini di Kepulauan Riau
terutama Kota Batam terdapat ± 823 industri PMA yang bergerak dibidang industri
elektronik, moulding dan farmasi sedangkan di Kabupaten Bintan (Lobam) terdapat ± 39
industri PMA, kedua wilayah ini berpotensial menjadi sumber pencemar lingkungan.
Berdasarkan studi yang di lakukan pada tahun 2000 yang lalu oleh Konsultan SPAN,
tercatat ± 284 industri di Kota Batam yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan
beracun, kondisi ini sangat rawan terjadi pembuangan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) ke media laut, hutan bahkan ke sumber air atau waduk. Pembuangan
limbah B3 tidak hanya dilakukan oleh Industri yang ada di Batam, negara–negara maju
juga membuang limbahnya ke negara–negara berkembang. Salah satu contoh yang
menjadi isu Nasional adalah kasus PT. APEL dimana 22.000 jumbo bag limbah B3 jenis
copper slag dibuang di Pulau Rempang (Batam) dan pembuangan limbah jenis euo de
spray dibuang di Jodoh (Batam) sebanyak 1200 drum, kedua limbah ini berasal dari
Singapura. Disamping itu, Kerusakan hutan merupakan isu nasional karena hampir 50 %
wilayah di Indonesia sering terjadi pencurian hasil hutan/pembalakan (illegal logging),
pembakaran hutan dan penebangan hutan. Masalah ketersediaan air di Kepulauan Riau
antara lain di Kota Batam, Bintan, Karimun dan Lingga sangat bergantung kepada hutan
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lindung sebagai daerah resapan air, karena waduk-waduk yang ada adalah waduk tadah
hujan, jika hutan sebagai daerah resapan air rusak maka akan terjadi penggelontoran
sedimen yang mengakibatkan pendangkalan waduk. Dilain pihak, kegiatan industri
penambangan pasir darat baik yang berijin maupun liar, yang berada di wilayah Karimun,
Lingga, Bintan dan Batam, belum disertai dengan pemulihan kualitas lingkungan,
akibatnya

banyak

timbul

kubangan-kubangan/kolam-kolam

pasca

kegiatan

penambangan yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit bahkan menimbulkan
pergeseran–pergeseran secara alami seperti yang terjadi di Pulau Sebaik (Kabupaten
Karimun), Pulau Sebaruk (Kabupaten Lingga), Nongsa (Kota Batam) dan Busung
(Kabupaten Bintan). Permasalahan lingkungan hidup dan kondisi lingkungan hidup
Kepulauan Riau masih memprihatinkan dan sangat kompleks serta cenderung berbedabeda disetiap wilayah Kabupaten dan Kota. Penanganan permasalahan lingkungan yang
terjadi masih dilakukan secara sepihak dan belum banyak melibatkan dunia usaha dan
masyarakat. Disamping itu, belum tersedianya database lingkungan yang akurat serta
peraturan lingkungan hidup yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup,
menambah kondisi ini semakin kompleks.
c. Industri dan Perdagangan
Berbagai jenis industri dapat dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya
di Batam, Bintan dan Karimun. Jenis-jenis industri yang dapat dibangun di Batam
terutama industri manufaktur, industri elektronik, industri perkapalan, agroindustri, dan
perikanan. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri di
kawasan ini telah terbentuk dan telah terbentuk suatu sistem jaringan dengan wilayah
lain yang lebih luas di sekitarnya.
Saat ini industri yang paling banyak di Kepulauan Riau adalah industri elektronik
seperti PCB, komponen komputer, peralatan audio dan video dan bagian otomotif.
Industri ringan lainnya seperti industri barang-barang, garmen, mainan anak–anak dan
peralatan rumah tangga. Industri lainnya adalah fabrikasi baja, penguliran pipa, peralatan
eksplorasi minyak, pra-fabrikasi minyak, jacket lepas pantai dan alat berat terdapat di
Bintan, Batam dan Karimun.
Selain itu, kegiatan perdagangan di Kepulauan Riau difokuskan pada ekspor dan
impor dengan total nilai ekspor di tahun 2004 mencapai USD 4.910 milyar dan impor
USD 4.175 milyar yang berasal dari kegiatan ekspor 95 perusahaan ke 60 negara. Nilai
Ekspor melampaui nilai impor. Pada tahun 2007, volume ekspor Provinsi Kepulauan Riau
adalah 19,085 juta ton dengan nilai US$ 6,9 milyar. Volume ekspor yang terbesar adalah
bauksit, sedangkan nilai ekspor yang terbesar adalah logam tidak mulia lain.
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Tabel 2.18. Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Kelompok Komoditi Tahun 2007
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kelompok Komoditi
Logam tidak mulia lain
Alat listrik
Besi baja
Hasil industri lainnya
Fotografi dan optic
Kain tenun
Bahan nabati lainnya
Damar tiruan, bahan plastik
Bauksit
Hasil tambang lain
Lainnya
Jumlah

Volume (kg)
123.430.945
301.186.311
472.276.527
257.062.276
47.587.803
16.264.872
242.038.651
85.826.906
11.466.342.000
2.209.593.291
3.864.319.598
19.085.929.180

Nilai (US$)
2.405.129.191
2.132.597.697
637.329.408
361.774.622
235.452.831
176.662.629
171.480.849
150.553.193
101.877.915
72.603.981
475.457.865
6.920.920.181

Sumber: http://Kepulauan Riau-dev.bps.go.id

Untuk mendukung kawasan ekonomi di Pulau Batam, Bintan dan Karimun, beberapa
investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah Provinsi Kepulauan Riau. Nilai
investasi asing pada tahun 2006 adalah sebesar US$ 540.600.000. Bidang usaha yang
dilakukan, antara lain pembuatan kapal dan kepelabuhanan dengan tenaga kerja yang dapat
diserap sekitar delapan ribu orang.

Tabel 2.19. Daftar Investor Asing di Kawasan BBK Tahun 2006
No

Nama Perusahaan

Jumlah
Tenaga
Kerja

1

Batam Fast Indonesia, PT

105

2
3

Neptune Marine, Pt
Cemara Intan Shipyard, PT

205
202

4

Indo Multi Sarana

1.500

5

Tiong Woon Co.Ltd

1.000

6

Daeju Construction
Engineering Co.Ltd
Jumlah

5.000

Bidang Usaha
Angkutan
penyeberangan
Pembuatan kapal
Pembuatan kapal
Pengembangan
industri
Shipping,
kepelabuhanan
Galangan kapal,
perumahan

8.012

Nilai Investasi
(US$)

Lokasi

2.000.000

Batam

1.600.000
2.000.000

Batam
Batam

15.000.000

Batam

20.000.000

Bintan

500.000.000

Karimun

540.600.000

Sumber: www.Kepulauan RiauProvinsigo.id

Kerjasama pembangunan daerah perbatasan antara Indonesia dan negara-negara
tetangga telah dirintis sejak lama, salah satunya melalui IMS-GT (Indonesia, Malaysia,
Singapore - Growth Triangle). Pertemuan ini menghasilkan kebijaksanaan pengembangan
dan pembangunan wilayah antara tiga negara yang berisikan kerjasama dalam
pengembangan potensi di tiap wilayah negara dalam rangka pemanfaatan dan
pengembangan sektor ekonomi melalui Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) yang
merupakan pengembangan Iebih lanjut dan kerjasama SIJORI. Indonesia pada gilirannya
diwakili oleh Provinsi Kepulauan Riau melalui deklarasi Pertemuan Tingkat Menteri (Ministrial
Meeting) di Lhokseumawe - Aceh pada tanggal 20 Maret 1997.
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Tujuan dasar dari KESR ini adalah untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan
kerjasama ekonomi kawasan di bidang perdagangan, pariwisata, pertanian, industri dan
kegiatan ekonomi Iainnya di Wilayah Segitiga Pertumbuhan dengan pelaku utama kalangan
dunia usaha swasta dan pemerintah selaku fasilitator. Visi kedepan dan program-program
KESR adalah mewujudkan sektor swasta sebagai “engine of growth” dalam pengembangan
ekonomi kawasan, didukung oleh berbagai kemudahan Iayanan yang profesional oleh
masing-masing pemerintah peserta KESR.
Konsep Segitiga Pertumbuhan tersebut merupakan pengembangan Iebih lanjut dari
konsep Segitiga Pertumbuhan Sijori (Singapura-Johor-Riau) berupa kerjasama ekonomi
dengan memanfaatkan lokasi strategis serta potensi masing-masing wilayah untuk saling
melengkapi dengan membentuk Satu Wilayah Investasi (One Investment Region) yang
bermakna seolah-olah ketiga wilayah tersebut tidak dibatasi secara administrasi.
Pokok pikiran yang terkandung dalam konsep ini adalah Singapura sebagai salah satu
pusat perekonomian dunia dalam bidang pelayaran, perdagangan, industri padat modal, jasa
dan komunikasi akan menjadi penggerak, dinamisator dan berperan sebagai pintu gerbang
bagi kawasan segitiga pertumbuhan. Sementara Indonesia dengan Malaysia akan bertindak
sebagai penyedia berbagai kebutuhan bagi terlaksananya konsep pertumbuhan dalam
bidang tenaga kerja, lahan, infrastruktur dan sumberdaya air.
Konsep kerjasama IMS-GT di wilayah Indonesia pertama-tama dilakukan di Pulau
Batam melalui pengembangan industri, pariwisata dan permukiman, untuk selanjutnya akan
dikembangkan di wilayah sekitarnya dalam mendukung peran Pulau Batam. Pulau Bintan
dikembangkan dalam tiga bidang, yaitu: 1) Industri melalui pengembangan Kawasan Industri
Terpadu di Bintan Utara dengan jenis industri menengah non polusi seperti garment dan
elektronik dengan luas lahan yang dicadangkan 4.000 Ha, 2) Pariwisata melalui usaha
pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu dibagian Utara Pulau Bintan yang terdiri atas
Kawasan Resort Wisata seluas 11.000 Ha serta Kawasan Penyangga seluas 12.000 Ha
sebagai catchment area serta rekreasi alam terbuka dan 3) Penyedia dan pemasok air bersih
ke Singapura.
Industri kepariwisataan yang ramah lingkungan (non polusi) dapat di alokasikan pada
berbagai zona penggunaan lahan. Berbagai macam lahan hutan itu antara lain pada hutan
mangrove (payau), hutan dataran rendah, pegunungan, atau daerah perairan air tawar.
Seluruh kawasan Kepulauan Riau memilki potensi untuk dikembangkan industri
kepariwisataan alam, kususnya ekowisata. Pulau itu antara lain pulau Lingga, Singkep,
Bintan, Karimun, Kepulauan Natuna dan Kepulauan Anambas.
Pengembangan Pulau Karimun sebagai pusat pelayanan untuk pelayaran, melalui
pembangunan tangki timbun minyak serta pembangunan dok terapung pada tahap
berikutnya dan Pengembangan Barelang (Batam-Rempang-Galang) yang disiapkan untuk
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menampung limpahan pengembangan industri dan pariwisata Pulau Batam. Untuk
mendukung pengembangan kawasan ini serta meningkatkan keterpaduan kawasan maka
dilakukan pembangunan enam buah jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di
kawasan ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Barelang merupakan pusat
pertumbuhan (growth centre) dan merupakan satu kawasan berikat.
Karena letaknya yang strategis dan sebagian wilayahnya merupakan lautan serta
berada di jalur perdagangan dunia yang sibuk dan ramai maka Kepulauan Riau dapat
memanfaatkan potensi tersebut dengan menjadikan kawasan ini sebagai bagian utama
dalam lokomotif ekonomi nasional. Peranan Kepulauan Riau dapat dijadikan sebagai
lokomotif ekonomi nasional sehingga dimasa datang kesejahteraan masyarakat akan
semakin meningkat dan perkembangan ekonomi daerah akan berimplikasi positif terhadap
perekonomian nasional. Penggerak utama pengembangan kawasan ini sebagai lokomotif
dan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Bagian Barat ditumpukan kepada sektor industri
dan manufaktur. Industri perkapalan baik offshore maupun shipyard, elektronik, agroindustri
dan pengolahan hasil ikan merupakan kegiatan andalan di masa datang.
Setiap kabupaten/kota diharapkan memiliki sektor andalan masing-masing sesuai
dengan potensi dan kemampuan daerah sehingga tidak terjadi sebuah persaingan akan
tetapi terwujud suatu komplementari/saling melengkapi antar daerah di dalam pembangunan.
d. Sumberdaya Mineral dan Energi
Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya mineral dan energi yang
cukup besar dan bervariasi, baik pertambangan galian A (strategis), bahan galian B (vital)
dan galian C (rakyat). Potensi tersebut tersebar di kabupaten/kota di wilayah Provinsi
Kepulauan Riau. Potensi minyak bumi yang terletak di Natuna dan Kepulauan Anambas
diperkirakan sebesar 298,81 MMBO, Gas Alam di lokasi yang sama sebesar 55,3 TSCF
dengan sebaran kawasan pertambangan lepas pantai di wilayah Kepulauan Riau adalah
Kabupaten Natuna/Kepulauan Anambas. Hasil kegiatan migas telah memberikan kontribusi
bagi pendapatan daerah yaitu sampai Tahun 2006 berjumlah 1,6 triliun rupiah dan terus
meningkat sejalan dengan meningkatkannya jumlah produksi dan harga jual.
Potensi Timah terdapat di Karimun dengan jumlah 11.360.500 m3, Bauksit berjumlah
15 juta Ton di Bintan dan 880 ribu Ton di Tanjungpinang. Potensi lain seperti Granit
sebesar 815,9 juta Ton di Karimun dan 42,4 juta Ton di Bintan. Sedangkan Pasir darat
sebesar 16,8 juta Ton di Karimun dan 23,026 juta Ton di Bintan ditambah dengan pasir
laut sejumlah 7 milyar Ton di Karimun dan 2,2 milyar Ton di Bintan.
Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya mineral dan energi cukup
besar dan bervariasi baik berupa minyak dan gas bumi, timah, bauksit, granit, pasir darat,
pasir laut dan kaolin. Sumberdaya mineral tersebut tersebar di beberapa kabupaten di
seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa sumberdaya mineral dan energi telah
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diperkirakan cadangan potensinya (cadangan tereka), tetapi ada juga yang belum
diketahui cadangan potensinya. Pada tabel berikut dapat dilihat sebaran potensi
sumberdaya mineral di masing masing kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.20. Potensi Sumberdaya Mineral dan Energi di Provinsi Kepulauan Riau
Jenis
Lokasi
Cadangan potensi
Minyak bumi
Kabupaten Natuna (Termasuk Kab. Kep. 298.81 MMBO
Anambas)
Gas bumi
Kabupaten Natuna (Termasuk Kab. Kep. 55.3 TSCF
Anambas)
Timah
Kabupaten Karimun
11.360.500 m3
Kabupaten Lingga (P.Singkep)
Bauksit
Kabupaten Bintan
15.000.000 ton
Tanjungpinang
880.000 ton
Granit
Kabupaten Karimun
815.900.000 ton
Kabupaten Bintan
42.400.000 ton
Kabupaten Natuna
Kabupaten Lingga (P.Singkep)
Pasir darat
Kabupaten Karimun
16.800.000 ton
Kabupaten Bintan
23.026.000 ton
Pasir laut
Kabupaten Karimun
7.000.000.000 ton
Kabupaten Bintan
2.200.000.000 ton
Kaolin
Kabupaten Bintan
Tanjungpinang
Kabupaten Karimun
Kabupaten Lingga/P.Singkep
Sumber: Penelitian Kabupaten Lingga (2003) dan Peta Geologi Kepulauan Riau

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mempunyai peranan
penting di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan Provinsi Kepulauan Riau
memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup besar untuk dikembangkan terutama
sumber daya mineral gas alam dan minyak bumi.
Tabel 2.21. Estimasi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
No

Jenis Bahan Galian

Lokasi

Jumlah Cadangan

1
2

Minyak Bumi
Gas

Perairan Natuna dan Kep. Anambas
Perairan Natuna dan Kep. Anambas

298.81 MMBO
55.3 TSCF

3
4

Timah
Bauksit

Unit Kundur
Bintan

11.360 m3
15.000.000 ton

Granit

Karimun dan Bintan

5

681,80 ha

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau 2009

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sebaran kawasan pertambangan lepas
pantai di wilayah Kepulauan Riau adalah Kabupaten Natuna (sekitar Pulau Natuna, Laut
Cina selatan) dan Kabupaten Kepulauan Anambas (sebelah utara Pulau-pulau Jemaja
dan Siantan). Sementara itu kawasan pertambangan untuk migas (golongan A) tersebar
di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk pertambangan umum
seperti emas, batubara, bauksit terdapat di Kabupaten Bintan. Sedangkan bahan galian
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seperti granit, pasir bangunan dan pasir kwarsa (golongan C) terdapat di Kabupaten
Karimun.
Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran potensi bahan galian yang terdapat di
Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22. Sebaran Potensi Bahan Galian di Provinsi Kepulauan Riau
No

Jenis Bahan Galian

1
2

Timah
Bauksit

3
4

Batu Besi
Granit

5

Pasir Darat

Lokasi Sebaran
Perairan Kab. Lingga dan Karimun
Kec. Bintim, Teluk Bintan, Teluk Sebong, Gn. Kijang (Kab. Bintan)
Kec. Kundur (Kab. Karimun)
Kec. Singkep (Kab. Lingga)
P. Dompak & Senggarang (Kota Tanjungpinang)
P. Baruk, Kec. Lingga (Kab. Lingga)
Kec. Bintan Timur & Bintan Utara (Kab. Bintan)
Kec. Meral, Moro, Tebing, Karimun (Kab. Karimun)
P. Selayar (Kab. Lingga)
Kec. Bintan Timur & Bintan Utara, Gn. Kijang dan Teluk Bintan (Kab. Bintan)
Kec. Moro dan Kundur Barat (Kab. Karimun)

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau 2009

Potensi pertambangan yang terdapat di Kepulauan Riau memberikan kontribusi bagi
pendapatan daerahnya. Kontribusi pendapatan daerah yang terbesar merupakan hasil
dari pertambangan minyak bumi dan gas yang terdapat di Kabupaten Natuna dan
Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.23. Pendapatan Daerah Penghasil dan Bukan Penghasil Minyak dan Gas Bumi
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006
Bagian Daerah
Keterangan
Provinsi/Kab/Kota
Minyak
Gas Alam
Total
Bumi
1. Provinsi Kepulauan Riau
284,711
43,052
327,763
Penghasil Migas
2. Kab. Natuna
560,361
59,235
619,596
Penghasil Migas
3. Kab. Kep. Anambas
Data Masih Bergabung Dengan Kabupaten Natuna
4. Kab. Karimun
113,522
16,146
129,668
Bukan Penghasil Migas
5. Kab. Bintan
113,522
16,146
129,668
Bukan Penghasil Migas
6. Kab. Lingga
113,522
16,146
129,668
Bukan Penghasil Migas
7. Kota Batam
113,522
16,146
129,668
Bukan Penghasil Migas
8. Kota Tajungpinang
113,522
16,146
129,668
Bukan Penghasil Migas
Sub Total
1,412,682
183,017
1,595,699
Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau 2009

e. Permukiman
Masalah penyediaan rumah sudah menjadi masalah besar bagi negara yang sedang
berkembang seperti Indonesia. Saat ini negara-negara di Asia Tengah, Selatan dan
Tenggara seperti India, Bangladesh, Pakistan, Indonesia sedang mengalami krisis
perumahan. Krisis perumahan ini semakin diperparah akibat pertambahan penduduk di
negara-negara tersebut khususnya di daerah urban yang menyebabkan munculnya
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perumahan kumuh atau slum. Sedangkan dipemukiman penduduk pesisir dan pulau terpencil
serta komunitas adat terpencil masih terdapat rumah yang kurang layak huni serta dengan
kondisi kurang baik.
Perpindahan penduduk dari desa ke kota juga menambah permasalahan di dalam
penyediaan rumah yang layak. Tingkat urbanisasi semakin pesat akibat terjadinya perubahan
yang sangat pesat dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan ini tentunya
mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat pula yang pada akhirnya perubahan
tersebut dapat berdampak positif pula pada kehidupan sosial masyarakat.
Peningkatan pertambahan penduduk tersebut secara langsung akan berpengaruh
terhadap penyediaan sarana perumahan. Dengan berdasarkan kajian RMT (perbandingan
penduduk dan banyaknya kepala keluarga) diketahui rata–rata banyaknya anggota keluarga
pada satu rumah tangga, yaitu rata-rata untuk Provinsi Kepulauan Riau adalah 4,04 jiwa/KK.
Kawasan perumahan di Kota Tanjungpinang umumnya merupakan perumahan kecil
sampai menengah yang tersebar pada lahan dengan kemiringan yang bergelombang.
Kawasan perumahan di Kota Batam umumnya merupakan perumahan menengah sampai
besar.

Sedangkan

perumahan

perorangan

umumnya

terdapat

di

Kabupaten

Natuna/Kepulauan Anambas yang mana masih banyak menggunakan kayu sebagai bahan
utama perumahan. Rumah Toko (RUKO) banyak tersebar pada hampir setiap jalan di
wilayah Kota Batam, Tanjungpinang dan Karimun yang difungsikan sebagai rumah tinggal
dan tempat usaha.
Selain pengembangan bangunan perumahan secara pribadi maupun developer/
pengembang, juga berkembang perumahan-perumahan liar, terutama di wilayah Kota
Batam. Hal tersebut dikarenakan Kota Batam pada wilayah Provinsi Kepulauan Riau
merupakan pusat kegiatan masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Jika tidak
dilakukan pencegahan, pembenahan dan penataan maka perumahan yang kumuh akan
mempengaruhi kenyamanan masyarakat dan memberikan dampak penyerapan energi yang
lebih besar dalam melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Istilah rumah liar atau ruli lebih dikenal di Pulau Batam dan mulai berkembang di daerah
mulai tumbuh lainnya seperti Tanjungpinang dan Bintan. Rumah liar atau pemukiman liar
adalah rumah atau sekelompok rumah (termasuk atau tidak termasuk fasilitas umum, sosial
maupun infrastruktur) yang dibangun sendiri maupun secara kolektif di luar area yang
direncanakan dan tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Master Plan
(contra regulation). Untuk kasus rumah liar di Pulau Batam, rumah atau pemukiman ini telah
tumbuh dengan pesatnya di atas sebidang tanah yang tidak dialokasikan baik untuk
perumahan maupun bangunan fisik seperti di daerah hijau, hutan lindung, dan cacthment
area untuk waduk.
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Kemunculan persoalan perumahan kerap terjadi di wilayah perkotaan dengan tingkat
perkembangan wilayah yang pesat. Hal ini dikarenakan penyediaan perumahan di wilayah
perkotaan umumnya diserahkan kepada pihak swasta yang berorientasi profit serta umumnya
hanya menyediakan perumahan-perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke
atas. Kondisi ini pada akhirnya dapat menimbulkan kurangnya ketersediaan rumah bagi
masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah di wilayah perkotaan. Dengan demikian perlu
diketahui jumlah ketersediaan perumahan untuk masing-masing tingkat pendapatan
masyarakat serta kebutuhan akan perumahan terutama untuk wilayah perkotaan.
Pesatnya migrasi desa ke kota pada akhirnya mendesak adanya suatu kebijakan
permukiman perdesaan. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui penciptaan sentra-sentra
produksi yang prospektif dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan. Sejalan
dengan itu perlu diciptakan saling keterhubungan antara suatu sentra produksi dengan pusat
pemasarannya sehingga dapat saling menunjang sistem perwilayahan.
Khusus untuk persoalan perumahan, pengumpulan data dan informasi khususnya
mengenai potensi area atau alam di suatu daerah dapat membantu menentukan jenis
perumahan yang pantas untuk daerah tersebut, apakah perumahan vertikal, horizontal, rumah
inti, rumah tumbuh, permanen, temporer, dan lain-lain yang akan berbeda satu wilayah dengan
wilayah lainnya.
Gambar 2.4. Kebutuhan Rumah Selama Jangka Panjang 2005-2025
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Sumber: Rancangan RTRW dan Hasil Analisa

f. Wisata
Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak lokasi obyek wisata budaya dan wisata
alam yang banyak serta cukup dikenal di luar negeri dan nasional. Pengembangan
kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi
yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dengan tujuan
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untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta PAD dan pada akhirnya mampu
meningkatkan devisa negara dari sektor non migas.
Objek dan daya tarik wisata utama di Provinsi Kepulauan Riau adalah wisata pantai
atau wisata bahari diantaranya yang terdapat di Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kota
Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas. Di
antara pantai yang terkenal adalah Pantai Nongsa di Kota Batam, Pantai Lagoi di
Kabupaten Bintan dan Pantai Pelawan di Kabupaten Karimun, Pulau Senoa di Natuna
dan Pantai Pasir Putih di Kepulauan Anambas. Selain itu, Kepulauan Riau juga memiliki
obyek wisata cagar budaya seperti bangunan dan makam-makam bersejarah yang
tersebar di Tanjungpinang, Lingga, Bintan, Batam, Natuna dan Kepulauan Anambas.
Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman hayati
yang cukup tinggi yang berupa sumberdaya alam yang berlimpah, baik di daratan maupun di
perairan. Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi
pengembangan kepariwisataan, khususnya wisata alam. Melihat prospek kegiatan wisata di
masa datang dengan tingkat kejenuhan wisata konvensional maka pengembangan wisata
bahari menjadi perhatian yang utama. Kondisi ini dimungkinakan karena potensi laut Kepulauan
Riau di atas 96% dan lebih dari 2.400 pulau yang tersebar sepanjang jalur palayaran
internasional dan lalu lintas barang dan orang dari Utara ke Selatan dan dari Barat ke Timur.
Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) yang dimiliki Provinsi Kepulauan
Riau antara lain berupa keanekaragaman hayati, keunikan dan keaslian budaya tradisional,
keindahan bentang alam, gejala alam, peninggalan sejarah/budaya yang secara optimal untuk
kesejahteraan masyarakat. Dari keseluruhan potensi yang ada, ODTWA tersebut merupakan
potensi sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan
dan pelestarian lingkungan.
Potensi wisata di Kepulauan Riau didominasi oleh wisata alam utamanya pantai pasir
putih, air terjun dan wisata budaya melayu. Keindahan panorama objek wisata di Kepulauan
Riau tak kalah bersaing dengan wisata alam yang ada di Indonesia, hal ini dapat kita lihat pada
hasil identifikasi objek daya tarik wisata yang terdapat di tujuh kabupaten/kota di Provinsi
Kepulauan Riau.
Potensi wisata yang ada di Batam yaitu objek wisata alam Pantai Marina (Water Front),
Pantai Nongsa dan Kawasan Taman Nasional di Pulau Ambang, Pulau Sekate, Pulau Pasir
Buluh, Pulau Ambang Kecil, Pulau Ranu, Pulau Hantu I-III, Pulau Sepintu, Pulau Sawang,
Pulau Sawang Apu, Pulau Dadap, Pulau Sekato, Pulau Meriam, Pulau Pengelap dan Pulau
Tukil. Selain itu, juga terdapat objek wisata budaya yang terdiri dari Pelabuhan Tradisional
Pancung, Pelabuhan Batam Centre, Pelabuhan Segulung, Pelabuhan Telaga Punggur,
Pelabuhan Pulau Galang, Dermaga Marina City dan Dermaga Sekupang. Objek wisata di
Batam memiliki daya tarik panorama alam, tempat rekreasi, penginapan dengan berbagai
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kegiatan yang dapat dilakukan seperti Piknik, berfoto-foto, berenang, wisata alam, wisata air
Perahu Layar, Banana Speed, Cano, Surving, golf, villi, mandi sauna, spa dan perahu layar.
Potensi wisata yang ada di Tanjungpinang adalah objek wisata alam Taman Laut dan
objek wisata budaya yang terdiri dari Kompleks Klenteng Senggarang, Klenteng Jodoh,
Penyengat Pulau Wisata, Museum Kandil Riau, Bekas Gedung Tabib Kerajaan, Bekas Istana
Sultan Abdurachman Muazzam Syah dan Bekas Gedung Tengku Bilik. Objek wisata di
Tanjungpinang memiliki daya tarik panorama alam, tempat rekreasi peninggalan sejarah dan
budaya melayu dengan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan seperti, piknik, wisata alam,
berfoto-foto, beribadah, melihat peninggalan budaya melayu.
Potensi wisata yang ada di Lingga adalah objek wisata budaya yang terdiri dari Mesjid
Jamik Daik, Bekas Istana Damnah, Gedung Bilik 44, Kubu Pertahanan, Makam Bukit Cengkeh,
Makam Merah dan Rumah Datuk Laksamana Daik (Bekas Pusat Kerajaan Riau Lingga). Objek
wisata di Lingga merupakan peninggalan sejarah dan budaya melayu dengan berbagai
kegiatan yang dapat dilakukan seperti berfoto-foto dan melihat peninggalan budaya.
Potensi wisata yang ada di Natuna dan Kepulauan Anambas adalah objek wisata alam
yang terdapat di Padang Melang, Teluk Nguan, Pulau Alam, Pantai Landak, Pantai Kusik,
Duata, Gumai, Cagar alam Pulau Mangkai, Kawasan Pulau Impul dan Pulau Anak, Tarempa,
Tanjung Moman, Teluk Bayat, Langok, Semut, Penjalin Kecil, Pulau Bawah, Pantai dan Pulau
Selat, Karang Egeria, Kawasan Pulau Telibang, Pantai Sisi, Pantai Tanjung Kapal, Tanjung
Senubing (Batu Sindu), Pantai Tanjung, Pantai Senua, Selat Cemaga, Batu Dua Kapal-Pantai
Senubing, Pantai Plan Padang, Tanjung Sebintang Tujuh Gunung, Pulau Mangkai, Pulau
Durai, Pulau Tokong Belayar, Pulau Pahat, Air Terjun Neraja, Cagar alam/Kawasan Konservasi
Pulau Damar, Air Terjun Gunung Ranai, Gua-gua Gunung Ranai. Selain itu, juga terdapat objek
wisata budaya yang terdiri dari kesenian (Gobang (Mengkait, Air Sena), Zapin, Gendang, Joget
Siantan, Zapin Marak Siantan, Hadrah), wisata peninggalan sejarah (Meriam Benteng Keramat
dan Meriam Nakhoda Alang di Matak), wisata ziarah (Makam Nakhoda Alang dan Makam Said
Yahya), Olahraga dan Rekreasi (Air Terjun Temurun dan Oil Rig), dan wisata belanja
(Handicraft Air Asuk dan Air sena). Objek wisata di Natuna/Kepulauan Anambas memiliki daya
tarik panorama alam, tempat rekreasi, seni budaya melayu, makam pahlawan melayu, kegiatan
out bond alam terbuka, kerajinan tangan dan oleh-oleh dengan berbagai kegiatan yang dapat
dilakukan seperti wisata alam melihat peninggalan budaya, piknik, berfoto-foto, mandi-mandi,
berolahraga, belanja dan camping.
Potensi wisata yang ada di Bintan adalah wisata alam yang terdapat di Kawasan Wisata
Terpadu Lagoi, Pantai Tanjung Berakit, Pantai Kawal, Pulau Beralas Bakau dan Pulau Beralas
Pasir, Bintan Leisure Park, Wisata Argo Perkebunan Nanas, Pantai Trikora dan Perkampungan
Nelayan Kawal, Pulau Sore, Pulau Terkulai, Pulau Kapal, Pulau Tambelan, Pulau Mapur, Air
Terjun Gunung Bintan, Gunung Kijang, Air Terjun Gunung Kijang dan Bukit Lengkuas. Selain
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itu, juga terdapat objek wisata budaya yang terdiri dari Desa Wisata Sebong Pereh, Makam
Bukit Batu, Makam Panjang di Pulau Pengujan, Komplek Makam Bukit Batu, Makam Sultan
Muiyatsah dan Makam Hang Nadim. Objek wisata di Bintan memiliki daya tarik panorama alam,
tempat rekreasi, penginapan, koleksi miniatur rumah tradisional, taman, budaya sebong pereh,
makam tokoh masyarakat dengan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan seperti piknik,
wisata air perahu layar, Banana Speed, Cano, Surving, golf, villi, mandi sauna, spa dan perahu
layar, berfoto-foto, melihat koleksi miniatur, patung dan bermain ditaman, melihat perkebunan
nanas, menyelam, berperahu, melihat kehidupan nelayan, mandi-mandi, wisata alam, camping
dan melihat peninggalan budaya.
Potensi wisata yang ada di Karimun adalah wisata alam yang terdapat di Pantai Pongkar,
Pantai Tanjung Melolo, Pantai Pelawan, Pantai Pasir Putih P. Tulang, Pantai Pasir Putih P.
Pandan, Pantai Lubuk, Pantai Timun, Panyai Teluk Tas, Pantai Ketapang, Batu Limau Alai,
Pantai Kundur, Pantai Air Dagang Moro, Pantai Sugi, Pantai Telunas, Pantai Pulau Durai,
Tanjung Kijang, Pulau Durai, Pulau Moro/Sugi, G. Jantan, G. Karimun Anak, Air Terjun
Pongkar, Pertambangan Granit. Selain itu, juga terdapat objek wisata budaya yang terdiri dari
Prasasti Pasir Panjang, Vihara Nafitri Segara, Ziarah Makam Orang Kuat. Objek wisata di
Karimun memiliki daya tarik panorama alam pantai dan laut, tempat rekreasi dan peninggalan
sejarah dengan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan seperti piknik, wisata air, berfoto-foto,
berenang, camping, beribadah dan melihat peninggalan budaya.
Keberhasilan dalam bidang kepariwisataan dicerminkan dengan semakin meningkatnya
arus kunjungan wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi
Kepulauan Riau pada Tahun 2006 sebanyak 1.605.257 orang. Pintu masuk yang paling banyak
dilewati adalah Pulau Batam yaitu sebanyak 1.011.852 orang, kemudian diikuti Tanjung Uban
(Kab. Bintan) sebanyak 295.999 orang, Tanjung Balai Karimun sebanyak 167.385 orang dan
Kota Tanjungpinang sebanyak 130.021 orang. Meningkatnya jumlah wisman memerlukan
peningkatan akomodasi, pada Tahun 2006 jumlah akomodasi 338 unit, dan tingkat penghunian
kamar hotel berbintang dan non berbintang sebesar 49,69% dan untuk hotel berbintang tingkat
pemakaian tempat tidur sebesar 74,45% dan 32,60% untuk hotel non berbintang dengan
tingkat pemakaian tempat tidur sebesar 37,54%.
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Gambar 2.5. Diagram Jumlah Kunjungan Wisatawan
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Gambar 2.6. Diagram Jumlah Perbandingan Kunjungan Wisman
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Perbandingan Kunjungan Wisman
Jumlah wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2003 sebanyak
1.941.479 orang, meningkat sebesar 4,29% dibanding keadaan Tahun 2002. Sedangkan
jumlah wisman pada Tahun 2004 sebanyak 2.297.215 orang atau meningkat sebesar 14,32%
dibanding keadaan Tahun 2003. Pada Tahun 2005, jumlah wisman yang berkunjung ke
Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar 28,34% dengan jumlah wisman
1.646.093 orang dan pada Tahun 2006 jumlah wisman yang berkunjung juga mengalami
penurunan sebesar 2,48% dengan jumlah wisman 1.605.257 orang. Pada tahun 2008,
wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar
1.637.343 orang dengan rata-rata tiap bulannya sekitar 130 ribu orang. Bulan Desember dan
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bulan Juni merupakan bulan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi.
Sampai dengan bulan Mei 2009, jumlah wisatawan asing yang datang tercatat baru sebesar
601.859 orang, terlihat menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya.
Tabel 2.24. Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2008-2009
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Jumlah

2008
114.901
135.741
141.249
119.778
140.033
151.912
134.795
152.326
115.761
127.566
133.920
169.361
1.637.343

2009
125.674
103.858
131.740
118.938
121.379
Belum ada data
Belum ada data
Belum ada data
Belum ada data
Belum ada data
Belum ada data
Belum ada data
601.589

Sumber: http://Kepulauan Riau-dev.bps.go.id

Jika dilihat perbandingan menurut pintu masuk, ternyata sebagian besar atau 63,03%
wisman yang datang melalui pintu masuk Batam, kemudian sebagian lagi melalui pintu masuk
lagoi (Kab. Bintan), Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun dengan kontribusi masingmasing pada Tahun 2006 sebesar 18,44%, 8,10% dan 10,43 %.

2.2.4. Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau memiliki panjang pantai sekitar 2.367,6 km berupa wilayah
pesisir yang secara ekologi, ekonomi, sosial, budaya, politik maupun keamanan
mempunyai fungsi dan peran sangat besar. Wilayah pesisir merupakan kawasan
penghubung antara wilayah daratan dan lautan tempat terjadinya berbagai aktivitas
manusia. Sekitar 60% penduduk tinggal di wilayah pesisir dan sebagian dari mereka
kehidupannya sangat tergantung pada sumberdaya wilayah pesisir. Hampir semua sektor
mempunyai kegiatan di wilayah pesisir, oleh sebab itu dua pertiga dari kota-kota besar di
dunia berada di wilayah pesisir. Secara ekologi wilayah pesisir sangat penting bagi biota
air sebagai tempat memijah, mencari makan, berlindung, dan tumbuh. Sebagian besar
sumberdaya hayati laut, misalnya ikan, hidup di wilayah pesisir dan sebagian atau hampir
90% seluruh daur hidup biota laut tropis bergantung pada ekosistem wilayah pesisir serta
hampir 85% hasil tangkapan ikan di dunia berasal dari wilayah pesisir.
Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar karena
lebih dari 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Potensi perikanan yang dimilki
Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya,
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Pengolahan produk perikanan, Industri bioteknologi kelautan, Industri sumberdaya laut
dalam dan Pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam. Pemanfaatan sumber daya
perikanan masih rendah terutama untuk perikanan dikawasan potensial. Di wilayah laut
Kepulauan Riau masih terjadi pencurian ikan (illegal fishing) oleh kapal-kapal asing dan
lokal dengan menggunakan alat tangkap yang dapat menyebabkan kerusakan biota dan
ekosistem laut.
Potensi perikanan di Kepulauan Riau adalah sekitar 1.500.000 ton dengan potensi
terbanyak jenis ikan Demersal seperti kakap, pari dan lainnya yaitu 656.000 ton, ikan
pelagis seperti ikan parang, teri dll sebesar 513.000 ton dan ikan hias sebesar 293.595
ton. Sisanya merupakan jenis ikan karang, cumi-cumi dan udang dengan potensi sekitar
50.000 ton.
Sumberdaya perikanan daerah tropis mempunyai keragaman jenis yang luar biasa banyak
(mega diversity) namun populasi masing-masing jenis kecil, sehingga dibutuhkan teknik
penangkapan dan penanganan berbeda satu dengan yang lainnya. Akibatnya tingkat manfaat
hasil tangkapan rendah, karena tingginya komoditas bukan sasaran (ikan rucah/trash fish) dan
usaha penangkapan tidak efisien.

Secara geografis aktivitas di darat akan mempengaruhi

kondisi laut. Dengan demikian cepat atau lambat akan merusak lingkungan laut dan
mempengaruhi produksi, produktifitas dan kualitas sumberdaya perikanan.
Selain perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan yang meliputi usaha
pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini.
Potensi Perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut
seluas 473.520 ha, rumput laut 38.520 ha, budidaya tambak seluas 17.000 ha. Budidaya
air tawar dapat dikembangkan di Bintan, Lingga, Natuna, Kep. Anambas dan Karimun. Di
samping itu terdapat juga potensi kelautan di antaranya potensi sumberdaya pesisir dan
pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang tersebar merupakan gugusan pulau dengan
bentangan laut dan bawah laut yang dipenuhi dengan beranekaragamnya biota laut
seperti terumbu karang, pusat mangrove, taman laut dan bentangan pasir yang indah di
pesisir pantai.
Terumbu karang dengan potensi seluas 40,7 juta Ha tersebar di perairan Batam,
Bintan, Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga. Sementara hutan bakau dan Padang
lamun tersebar merata diseluruh pantai dengan potensi luas sebesar 55,2 juta Ha dan
11,5 juta Ha.
Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar berada di wilayah
pengelolaan perikanan Laut Cina Selatan dan Natuna/Kep. Anambas serta batas Zona
Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain.
Potensi perikanan berupa ikan pelagis kecil dengan potensi sekitar 513 ribu ton namun
pemanfaatanya baru sekitar 65%. Ikan demersal (ikan sebelah, hiu, pari, dll) potensi 656 ribu
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Ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 Ton
dan 2.700 Ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27, 6 ribu Ton dan 293,6 ribu Ton.
Berdasarkan data kajian terhadap potensi sumberdaya kelautan Provinsi Kepulauan Riau,
tingkat eksploitasi terhadap potensi kelautan dan perikanan wilayah pantai baru mencapai
sekitar 5 %, selebihnya belum disentuh dan diolah. Panjang garis pantai Kepulauan Riau
sekitar 2.367,6 Km, diperkiraan potensi budidaya laut Provinsi Kepulauan Riau berjumlah
473.520 Ha (2.367.6 km x 5 km x 40 %). Potensi tersebut terdiri dari keramba jaring
apung/finfish seluas 435.000 ha dan rumput laut 38.520 ha. Sedangkan potensi budidaya
tambak seluas 17.000 ha yang tersebar di Kabupaten Lingga, Bintan dan Karimun. Meskipun
tidak begitu besar, budidaya air tawar dapat pula dikembangkan di Bintan, Lingga, Natuna, Kep
Anambas, dan Karimun.

Tabel 2.25. Daerah Potensi Pengembangan Perikanan Budidaya
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008
No
1.
2.
3.

Kabupaten/Kota
Kep. Anambas
Natuna
Bintan

4.

Lingga

5.
6.

Karimun
Batam

7.

Tanjungpinang

Daerah Potensi
Pulau Jemaja, Matak, dan Siantan
Subi, Serasan, dan Bunguran Barat
Pulau Siulung/Sirai, Mantang, Dendun, Telang, Pangkil
dan Pengujan
Pulau Senayang, Tajur Biru, Rejai, Baran, Pancur, Marok
Kecil, Marok Tua, P. Serang, Sungai Buluh
Pulau Keban, Bahan, Durai
Pesisir Pulau Batam, Pulau Rempang, Galang dan Pulau
Galang Baru sekitar
Pulau Senggarang, Tanjung Lanjut, Tanjung Madung,
Dompak Luar, Pulau Lot

Sumber: Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028

Produksi perikanan tangkap dan budidaya Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2006
tercatat 250.976,41 ton, dimana hasil tangkap 153.660,98 ton atau sebesar 61,23% dan
sebesar 97.315,47 ton atau 38,77% adalah hasil budidaya. Produksi terbesar adalah di
Kabupaten Natuna dan Kep. Anambas dengan jumlah produksi tangkap dan budidaya sebesar
89,6 ribu ton, disusul Kabupaten Karimun sebesar 66,9 ribu dan Lingga 35,4 ribu ton serta
Batam 33,9 ribu ton sedanglan Lingga dan Tanjungpinang hanya 18,8 ribu ton dan 7,4 ribu ton.
Pada tahun 2008, produksi perikanan tangkap untuk Provinsi Kepulauan Riau adalah
sebesar 216.010,75 ton (sekitar 97% dari total produksi perikanan). Setiap kabupaten
dan kota di Provinsi Kepulauan Riau memproduksi perikanan tangkap dengan Kabupaten
Natuna dan Kep. Anambas merupakan produsen perikanan tangkap terbesar, yaitu
103.025,58 ton. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap yang tercatat pada tahun 2008
adalah sebanyak 36.249 rumah tangga. Jumlah rumah tangga ini berfluktuasi dari tahun
ke tahun. Pada tahun 2006 tercatat 33.670 RT dan pada tahun berikutnya naik menjadi
58.468 RT lalu menurun pada tahun 2008. Kabupaten Lingga dan Kota Batam
merupakan daerah dengan jumlah rumah tangga perikanan tangkap terbesar.
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Tabel 2.26. Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008
No

Kabupaten/Kota

1
Karimun
2
Bintan
3
Natuna
4
Kep. Anambas
5
Lingga
6
Batam
7
Tanjungpinang
Provinsi Kepulauan Riau

Jenis Perikanan
Jumlah (Ton)
Tangkap (Ton)
Budidaya (Ton)
56.079,79
2.510,00
58.589,79
21.978,60
344,00
22.322,60
103.025,58
2.338,00
105.363,58
Data Masih Bergabung Dengan Kabupaten Natuna
15.193,55
126,00
15.319,55
15.953,23
445,00
16.398,23
3.780,00
112,00
3.892,00
216.010,75
5.875,00
221.885,75

Sumber : Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028

Tabel 2.27. Rumah Tangga Perikanan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2008
No

Kabupaten/ Kota

1. Bintan
2. Lingga
3. Natuna
4. Kep. Anambas
5. Karimun
6. Tanjungpinang
7. Batam
Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2005
Tahun 2007
Tahun 2008
Tangkap
Budidaya
Tangkap
Budidaya
Tangkap
Budidaya
8.010
200
7.936
412
7.928
307
5.256
300
8.137
314
8.342
289
9.986
3.000
14.621
2.228
4.816
2.228
Data Masih Bergabung Dengan Kabupaten Natuna
1.567
1.000
18.378
915
5.484
1.322
1.240
90
1.428
193
1.350
232
7.591
1.536
8.148
1.816
8.329
1.816
33.670
6.126
58.648
5.878
36.249
6.194

Sumber : Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028

Pada tahun 2008, luas usaha budidaya perikanan laut mencapai 32.307 unit, terdiri
dari potensi keramba jaring apung/finfish dan rumput laut. Selain itu terdapat usaha
budidaya perikanan air tawar seluas 22.352 Ha dan usaha budidaya perikanan payau
seluas 16.273 Ha. Seperti terlihat pada tabel 2.26 dan 2.27, pada tahun 2008, produksi
perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 5.875 ton atau baru sekitar
2.6% dari seluruh produksi perikanan. Kabupaten Karimun merupakan daerah dengan
produksi perikanan budidaya terbesar dengan 2.510 ton, diikuti dengan Kabupaten
Natuna dan Kep. Anambas sebesar 2.338 ton. Rumah tangga perikanan budidaya di
Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 6.194 orang. Populasi terbesar terdapat di
Kabupaten Natuna dan Kep. Anambas (2.228 RT) serta di Kota Batam (1.816 RT).
Tabel 2.28. Luas Usaha Budidaya Perikanan Menurut Jenis Budidaya
di Kepulauan Riau, Tahun 2008
No
1
2
3
4
5
6
7

Kabupaten/Kota
Karimun
Bintan
Natuna
Kep. Anambas
Lingga
Batam
Tanjungpinang
TOTAL

Laut (Unit)
8
14.446
8.903
8.950
32.307

Budidaya
Payau (Ha)
5.685
120
10.468
16.273

Tawar (Ha)
15.284
60
2.666
4.342
22.352

Sumber : Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028
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Penangkapan ikan dilakukan oleh armada perikanan penduduk nelayan sejumlah 28.801
buah pada Tahun 2008 dan lebih banyak 5,18% dibanding Tahun 2007. Dibandingkan Tahun
2005 jumlah armada hanya berjumlah 25.371 buah. Rumah tangga nelayan setiap tahun terus
bertambah dan diiringi dengan bertambahnya produksi tangkap.
Untuk menunjang kegiatan ekonomi di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi
Kepulauan Riau telah dilengkapi dengan beberapa prasarana perikanan yang cukup memadai
baik berupa pabrik es sebanyak 36 unit, cold storage 30 unit, SPDN 2 unit, galangan kapal 28
lokasi, LPPMHP 1 unit dan Stasiun Karantina Ikan serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 unit.
Pada tahun 2008 terdapat 47 unit pabrik es dan 44 unit cold storage, galangan kapal yang
tersedia sebanyak 28 unit dan SPDN sebanyak 2 unit di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
Untuk sarana produksi perikanan budidaya, pada tahun 2008 tercatat 10.631 kantong keramba
serta tambak dan kolam masing-masing seluas dan 153,11 Ha dan 96,6 Ha. Hatchery hanya
terdapat 4 unit, yaitu 2 unit di Kota Batam serta di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna
dan Kep. Anambas masing-masing 1 unit.

Tabel 2.29. Sarana Penunjang Kegiatan Perikanan Tangkap
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008
No

Kabupaten/Kota

1. Karimun
2. Bintan
3. Natuna
4. Kep. Anambas
5. Lingga
6. Batam
7. Tanjungpinang
Provinsi Kepulauan Riau
(Tahun 2008)
Provinsi Kepulauan Riau
(Tahun 2007)
Provinsi Kepulauan Riau
(Tahun 2006)
Provinsi Kepulauan Riau
(Tahun 2005)

Sarana Penunjang Perikanan
Pabrik Es
Cold Storage
Galangan Kapal
11
6
9
14
19
12
5
3
Data Masih Bergabung Dengan Kabupaten Natuna
4
4
8
2
5
14
3

SPDN
1
1

47

44

28

2

42

44

31

2

36

30

28

2

35

30

28

2

Sumber : Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028

Tabel 2.30. Jumlah Sarana Produksi Perikanan Budidaya
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007
No

Kabupaten/Kota

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bintan
Lingga
Natuna
Kep. Anambas
Karimun
Tanjungpinang
Batam
Provinsi Kepulauan Riau

Keramba
Kolam
Tambak
Hatchery
(Kantong)
(Ha)
(Ha)
1.042
60,37
120
1.770
4.595
1
Data Masih Bergabung Dengan Kabupaten Natuna
1.094
28,37
33,11
1
360
1,26
1.770
6,6
2
10.631
96,6
153,11
4

Sumber : Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028
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Wilayah pengembangan Kepulauan Riau mempunyai karakteristik yang memungkinkan
terumbu karang tumbuh pada perairan sekitar pulau-pulau dimana luasan terumbu karang
adalah 40.718,299 Ha. Untuk Bintan seluas 15.291 Ha, Karimun 6.421 Ha dan Kota Batam
19.005 Ha.
Sebagian besar keberadaan terumbu karang di Provinsi Kepulauan Riau terkonsetrasi di
sekitar Pulau Bintan Timur, Bintan Selatan, Galang, Senayang dan Lingga. Namun demikian
sebaran terumbu karang di perairan pulau-pulau tersebut sekarang dalam kondisi
memprihatinkan, yang mana 74-93% terumbu karang dalam kondisi buruk sampai sangat
buruk, akibat penambangan bauksit dan pasir di wilayah pesisir, kelebihan tangkap (over
fishing), penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak (bom dan setrum), serta
kegiatan lainnya yang berdampak negatif.
Ekosistem padang lamun di Provinsi Kepulauan Riau adalah seluas 11.489,625 Ha, dan
rumput laut sebesar 38.520 Ha. Padang lamun terdapat di wilayah perairan laut dengan potensi
yang sangat besar yaitu terbanyak di Kabupaten Bintan dengan luas 7.548 Ha, Karimun 2.350
Ha dan Batam 1.590 Ha. Jenis lamun yang ukuran kecil dan pendek antara lain Halodule sp.,
Halophile sp. dan Syringodium sp. Sedangkan untuk rumput laut yang bisa kita jumpai di
Kepulauan Riau ini meliputi kelompok alga merah (Achanthophora muscoides), alga hijau
(Boergesiana forbessii) dan alga coklat (Cystoseria sp.). Habitat padang lamun sering
berasosiasi dengan hutan magrove dan terumbu karang.
Jenis rumput laut tersebut ditentukan oleh kecocokan habitatnya. Habitat rumput laut
umumnya adalah pada rataan terumbu karang, dan menempati pada subtrat benda keras
berupa pasir, karang, pecahan karang mati atau kulit kerang. Kedalamannya mulai dari garis
pasang surut terendah sampai sekitar 40 meter. Rumput laut di Indonesia yang dipanen dari
alam hanya sampai kedalaman 3-4 m dibawah pasang surut terendah dan tercatat ada 555
jenis rumput laut. Ada 61 jenis dari 27 marga yang telah dimanfaatkan untuk makanan dari
bahan baku industri serta 21 jenis dari 12 marga untuk obat tradisional.
Potensi-potensi kelautan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau baik potensi perikanan
beserta hasil-hasil laut lainnya dan obyek-obyek daya tarik wisata dalam pengembangannya
harus memperhatikan keseimbangan dengan lingkungan alaminya. Hal ini perlu dilakukan
sehingga daya dukung lahan terhadap kegiatan budidaya di atasnya dapat menunjang kegiatan
pembangunan yang berkelanjutan.
Tuntutan perkembangan wilayah perkotaan terkadang dapat menimbulkan konflik
pemanfaatan lahan di wilayah pesisir seperti adanya kebutuhan pembangunan dermaga atau
pelabuhan. Keberadaan dermaga maupun pelabuhan bagi wilayah kepulauan memiliki arti
yang cukup penting bagi penduduknya. Namun di sisi lain, hutan-hutan bakau atau hutan
mangrove juga sangat penting peranannya dalam menunjang keberlanjutan sumberdaya
kelautan dan pesisir serta wilayah di atasnya yang lebih luas disamping dapat memberikan nilai
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ekonomi secara langsung bagi para nelayan/masyarakat sekitar pesisir. Oleh karena itu
diperlukan suatu upaya perlindungan terhadap keberadaan hutan-hutan mangrove sehingga
pada akhirnya pembangunan wilayah secara keseluruhan dapat dilaksanakan secara
berkelanjutan.

2.2.5. Sosial Budaya dan Politik
a. Pendidikan
Sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau masih terdapat
ketimpangan antar daerah kabupaten/kota. Dominasi keberadaan sarana pendidikan
tingkat TK hingga tingkat SMU masih berada di Kota Batam, sehingga jangkauan
pelayanan sarana tersebut belum merata. Selain itu, untuk daerah pedesaan hanya 2%
dari total angkatan sekolah di provinsi ini yang meneruskan pendidikan hingga jenjang
perguruan tinggi dan untuk daerah perkotaan hanya 6,4%.
Selain sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, sarana dan prasarana lain
yang perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi,
transportasi, pemerintahan dan utilitas publik. Pembangunan dan peningkatan sarana
dan prasarana penunjang/utilitas untuk memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat
seperti air bersih/air minum, jaringan listrik, perumahan, telekomunikasi dan transportasi
dihadapkan pada kendala terbatasnya jangkauan pelayanan serta kemampuan
pendanaan. Walaupun demikian Provinsi Kepulauan Riau selalu berupaya untuk
memenuhi fasilitas dan utilitas publik yang bersifat strategis guna pengembangan potensi
daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sarana pendidikan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau mencakup TK, SD sampai
Perguruan Tinggi/Akademi, dan untuk perguruan tinggi di Kepulauan Riau terdapat sebanyak
19 unit yang masih berstatus swasta dan direncanakan akan dibentuk Perguruan Tinggi
Negeri dengan kualitas dan standar nasional. Selain itu terdapat sarana pendidikan yang
dikelola oleh swasta/yayasan keagamaan dengan hirarki sarana pendidikan sama dengan
sarana pendidikan umum, seperti Madrasah Diniyah untuk TK, Madrasah Ibtidaiyah untuk
SD, Madrasyah Tsanawiyah untuk SLTP serta Madrasyah Aliyah untuk SMU.
Selain sarana dan prasarana pendidikan umum tersebut, juga terdapat beberapa jenis
sarana dan prasarana pendidikan yang bersifat kejuruan, seperti SMK serta sarana
pendidikan yang berbasis agama dalam hal ini Islam dan setara dengan sarana pendidikan
tingkat dasar sampai lanjutan (Madrasah Diniyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah serta Aliyah).
Banyaknya unit sarana pendidikan tersebut secara langsung digabungkan dengan
ketersediaan sarana pendidikan umum lainnya. Pada umumnya perbandingan ketersediaan
masing–masing sarana pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun cenderung terus meningkat
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sejalan dengan proses pemekaran wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Khusus untuk
Kabupaten Bintan banyaknya unit sarana pendidikan menurun sampai Tahun 2003, hal ini
dikarenakan Kabupaten Bintan merupakan wilayah induk dari 3 Kabupaten/Kota lainnya
(Lingga, Kepulauan Riau dan Tanjungpinang) di Provinsi Kepulauan Riau.
Kemajuan pendidikan merupakan syarat bagi pembangunan sumber daya manusia
yang berkualitas baik. Selama ini disadari pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau masih
tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lainnya. APK untuk tingkat TK/PAUD yaitu
42,25%, untuk tingkat SMP/MTs sebesar 65,26% dan untuk tingkat SMA/SMK sebesar
38,14%.
Tingkat rata-rata melek huruf di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2006 sebesar
92,3% dan pada Tahun 2007 sebesar 93,4%. Angka melek huruf di perkotaan lebih tinggi
dari perdesaan yang mana Tahun 2006 di perkotaan 93,8% dan di perdesaan 86,1%.
Tahun 2007 di perkotaan naik menjadi 95,3% sedangkan di perdesaan turun menjadi
84,7%. Menurunnya angka melek hurup di pedesaan disebabkan turunnya melek huruf
penduduk usia 20-24 di pedesaan dari 97,7% menjadi 94,9%. Secara umum angka ini
cukup tinggi, akan tetapi ini menunjukkan masih terdapat penduduk yang buta huruf.
Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya kelautan dan pesisir serta
kegiatan jasa pariwisata bahari yang sangat besar. Namun potensi tersebut baru dapat
menghasilkan suatu nilai tambah terhadap wilayah apabila terlebih dahulu dilakukan
suatu upaya rekayasa pengembangan maupun pengelolaan. Upaya tersebut hanya
dapat dilakukan oleh sumber daya manusia yang terampil, terlatih, maupun terdidik
terutama keahlian di bidang kelautan dan pesisir. Oleh karena itu upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam wilayah hendaknya sejalan dengan
arah pembangunan yang ingin dicapai. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
baik formal maupun informal di bidang kelautan dan pesisir merupakan salah satu contoh
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan potensi yang dimiliki
oleh suatu wilayah.
b. Kesehatan
Sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas dan balai pengobatan) relatif
tersebar walaupun masih tetap terkonsentrasi di Kota Batam, terutama penyediaan
sarana rumah sakit. Tahun 2007 Batam dan Karimun adalah daerah yang paling banyak
memiliki tenaga medis dan fasilitasnya seperti rumah sakit dan puskesmas, sedangkan
Lingga merupakan daerah yang paling sedikit memiliki tenaga kesehatan dan fasilitas
kesehatan. Unggulnya Kota Batam dan Karimun dalam hal fasilitas kesehatan dan jumlah
tenaga medis juga terlihat dari jumlah penyalur besar farmasi obat dan apotek yang
mayoritas berada di Batam dan Karimun.
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Ketimpangan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kepulauan
Riau mengakibatkan adanya ketimpangan pada angka harapan hidup antara Kota Batam
(70,5 tahun pada Tahun 2005) dengan Kabupaten Natuna/Kep. Anambas (67,5 tahun
pada Tahun 2005). Walaupun demikian, secara umum terjadi peningkatan angka
harapan hidup dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,5 tahun. Dalam jangka pendek,
kekurangan tenaga medis harus dipasok dari luar provinsi guna mempertahankan tingkat
kesehatan masyarakat. Sedangkan dalam jangka panjang, provinsi harus mampu
menyediakan semua fasilitas kesehatan yang baik termasuk tenaga medis.
Jenis prasarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau mencakup Puskesmas,
yang terdiri dari Puskesmas Inpres/Non Inpres, Puskesmas Pembantu dan Keliling serta
Rumah Sakit. Semua Kabupaten/Kota sudah memiliki Rumah Sakit kecuali Kepulauan
Anambas. Puskesmas sudah melayani seluruh Kecamatan dan Pustu di hampir setengah
dari jumlah Desa/Kelurahan. Jumlah prasarana kesehatan cenderung bertambah dalam
kurun waktu 5 tahun. Khusus untuk Kabupaten Kep. Anambas ketersediaan unit
kesehatan pada Tahun 2005 masih tergabung dengan Kabupaten Natuna.
Selain sarana dan prasarana kesehatan utama tersebut di atas, pada wilayah Provinsi
Kepulauan Riau tersebar juga sarana dan prasarana kesehatan berupa praktek dokter umum
maupun spesialis, seperti dokter gigi. Selain itu juga tersedia jasa pelayanan kesehatan bidan
maupun dukun beranak (terlatih). Jumlah dokter umum dan spesialis berjumlah 607 orang
Tahun 2007 untuk melayani penduduk di Rumah Sakit dan Puskesmas. Didukung oleh
tenaga perawat dan bidan sebanyak 2.300 orang yang tersebar di 21 Rumah Sakit, 52
Puskesmas dan 221 Puskesmas Pembantu serta 99 Puskesmas Keliling.
Angka harapan hidup penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2007 adalah
69,6 tahun. Angka ini berarti bahwa bayi yang lahir pada Tahun 2007 diperkirakan akan
dapat hidup selama 69,6 tahun dengan syarat besarnya kematian atau kondisi kesehatan
tidak berubah. Angka harapan hidup ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka harapan
hidup penduduk Indonesia rata-rata yaitu 68,7. Selain itu, ternyata jika dibandingkan
dengan Tahun 2006, angka harapan hidup penduduk Provinsi Kepulauan Riau tidak
mengalami perubahan.
Penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami gangguan kesehatan yang
berobat sendiri ada sebanyak 67,8%. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggalnya,
penduduk di daerah perdesaan lebih sedikit yang berobat sendiri, yaitu 64,3%
dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan dengan persentasenya hanya
mencapai 68,9% dan hanya 40,1% penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan
berobat jalan.
Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan selain melalui
pengadaan gedung serta segala infrastrukturnya, juga diupayakan melalui penyediaan tenaga
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2005-2025

62

dokter, perawat, tenaga medis lainnya, seperti analis kesehatan, apoteker, fasilitas
laboratorium, puskesmas rawat inap, dan juga penyediaan obat-obatan yang pada akhirnya
dapat menjawab kebutuhan kesehatan.
Persebaran fasilitas kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau masih belum merata untuk
setiap wilayah pengembangannya. Satu kabupaten memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap
sedangkan kabupaten lainnya belum memadai. Akibatnya penduduk yang ingin memenuhi
kebutuhan akan pelayanan kesehatan harus menempuh suatu jarak tertentu ke wilayah lain
yang memiliki fasilitas kesehatan lebih lengkap. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan biaya
serta waktu yang lebih tinggi yang akhirnya dibebankan terhadap masyarakat itu sendiri. Atas
kondisi ini, upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang
dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak lainnya adalah berupa puskesmas keliling
yang menyediakan pelayanan kesehatan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Puskesmas
keliling ini dapat berupa kapal berukuran kecil/sedang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa
sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
c. Kesejahteraan Sosial
Indeks pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau
menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sudah
cukup baik. IPM Batam pada Tahun 2007 adalah 76,68; Tanjungpinang 72,88; Karimun
72,40; Bintan 72,97; Lingga 70,25 dan Natuna/Kep. Anambas 69,36. Diluar itu, Kota
Batam menduduki urutan yang cukup tinggi di peringkat 8 pada Tahun 2007.
Dengan demikian kesejahteraan sosial di Kepulauan Riau sudah cukup baik. Namun
pemerataan dan ketimpangan kondisi sosial ekonomi tetap menjadi masalah dalam
pembangunan daerah. Kelompok masyarakat yang termasuk rawan sosial perlu
memperoleh perlindungan dan perhatian oleh pemerintah. Sebagai salah satu kawasan
ekonomi strategis yang mengembangkan industri, perdagangan, pertambangan, dan
pariwisata Provinsi Kepulauan Riau menjadi sasaran migrasi, mengakibatkan Provinsi
Kepulauan Riau menghadapi berbagai masalah sosial, seperti kesenjangan sosial
ekonomi, banyaknya rumah liar, kriminalitas, prostitusi, human trafficking (perdagangan
manusia), anak terlantar, peredaran narkotika dan obat terlarang.
Sebagian besar masalah sosial terdapat di Batam yaitu lebih 80 persen atau sekitar
26.800 dari 34.664 masalah sosial, sisanya terdapat di Karimun sekitar 15 persen atau
4.772 masalah dan lainnya merata pada semua kabupaten/kota. Masalah sosial yang
menonjol adalah pekerja migran yang terlantar dan wanita tunasusila diikuti anak
terlantar dan komunitas adat terpencil.
Pada Tahun 2005 prostitusi dan child trafficking/perdagangan anak banyak terjadi
khususnya di Kota Batam, Tanjungpinang dan Karimun. Masalah prostitusi dan child
trafficking ini perlu segera ditanggulangi karena bisa merusak moralitas, akhlak dan
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keteraturan sosial. Penanggulangan masalah ini harus segera dilaksanakan secara
menyeluruh baik melalui penegakan hukum, pendekatan budaya, agama, dan
pendidikan.
Hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan adalah partisipasi masyarakat di
dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan terutama
dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Riau yang
telah berjalan cukup baik. Pada Tahun 2003 misalnya, sebagaimana dicatat oleh BPS di
Provinsi Kepulauan Riau telah terdapat 11 panti sosial yang dikelola masyarakat dengan
kapasitas 430 orang sementara penghuninya sekitar 275 orang.
d. Agama
Peluang lain yang dapat dikembangkan adalah peningkatan kuantitas dan
persebaran fasilitas kegiatan keagamaan, seperti madrasah dan tempat ibadah.
Pengembangan sarana keagamaan ini sangat terkait dengan tujuan Pemerintah Provinsi
untuk melakukan pembinaan agama dan budaya kepada generasi muda sehingga dapat
menumbuhkan sikap bijaksana dalam menghadapi keberadaan budaya asing. Selain itu,
kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dapat
menjadi suatu alternatif dalam mensiasati tingginya angka putus sekolah di beberapa
kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.
Masyarakat Kepulauan Riau pada umumnya berasal dari suku bangsa Melayu yang
beragama Islam. Pengaruh Islam sangat kuat terhadap masyarakat melayu, sehingga
tidak salah bila masyarakat melayu menjadikan Islam sebagai budaya atau melayu
identik dengan Islam di samping bahasa dan pakaiannya. Dengan perkataan lain, rohnya
budaya Melayu adalah Islam. Oleh karena itu, Melayu sering diidentikkan dengan Islam.
Artinya, orang Melayu yang bukan beragama Islam dianggap sebagai “ke luar dari
Melayu”. Sebaliknya, orang bukan Melayu yang memeluk agama Islam disebut dan
menyebut dirinya sebagai “masuk Melayu”.
Namun demikian, seiring dengan perkembangan daerah dengan munculnya pusatpusat pertumbuhan ekonomi baru, saat ini komposisi agama yang dianut oleh
masyarakat Provinsi Kepulauan Riau cukup beragam meskipun mayoritasnya beragama
Islam. Adapun komposisi jumlah pemeluk agama di Kepulauan Riau berdasarkan data
BPS 2007 sebagai berikut: Islam 1.043.646 orang, Kristen Protestan 136.381 orang,
Katolik 72.404 orang, Hindu 11.944 orang, dan Budha 128.065 orang.
Guna memfasilitasi kepentingan bersama masyarakat untuk melaksanakan ibadah,
terdapat berbagai fasilitas ibadah menurut agama, baik yang dibangun oleh pemerintah
maupun masyarakat sendiri. Data dari Kanwil Departemen Agama menunjukkan bahwa
dari tahun ke tahun fasilitas peribadatan terus bertambah. Pada Tahun 2007, di
Kepulauan Riau terdapat 1.418 masjid, 366 langgar, 376 mushola, sehingga total tempat
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ibadah untuk umat beragama Islam adalah 2.160 tempat ibadah. Sedangkan untuk
masyarakat beragama Budha tersedia 130 tempat ibadah yang terdiri dari 55 vihara dan
75 cetya. Fasilitas beribadah untuk masyarakat beragama Katolik adalah 22 gereja, 22
kapel dan untuk masyarakat beragama Protestan terdapat 146 bangunan gereja.
Fasilitas beribadah untuk yang beragama Hindu tersedia 3 Sad Kahyangan.
e. Pemuda dan Olah Raga
Program dan kegiatan pemberdayaan pemuda di Provinsi Kepulauan Riau telah
berjalan dengan baik dengan melibatkan organisasi-organisasi pemuda. Namun
demikian, belum semua organisasi kepemudaan dan olah raga yang aktif dalam
menangani masalah pembangunan. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat
pendidikan rata-rata pemuda usia 15–30 tahun dan rendahnya penguasaan keterampilan
dan kewirausahaan pemuda. Berkembangnya penggunaan narkoba yang sebagian besar
pelaku dan korbannya adalah pemuda, yang dapat mengancam masa depan generasi
muda. Upaya pembinaan dan peningkatan kualitas pemuda sebagai potensi sumber
daya manusia yang prospektif dan tulang punggung pembangunan di masa depan perlu
terus ditingkatkan.
Beberapa cabang olah raga unggulan di Provinsi Kepulauan Riau yang telah
memberikan prestasi diantaranya adalah Layar, Tinju, Tarung Derajat, Taekwondo, Bola
Basket, Bulutangkis, Dayung, Sepak Takraw, Atletik serta Renang (Selam).
f. Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan khasanah budaya baik yang bersifat
tangible (aset budaya yang kasat mata) maupun intangible (aset budaya yang tidak kasat
mata). Mewarisi situs-situs kerajaan, peninggalan sejarah, seperti makam-makam, dan
peninggalan budaya Melayu sebagaimana terdapat di Pulau Penyengat dan daerah
lainnya.
Kemajuan yang dicapai sejak masa kerajaan Melayu Riau, terutama di Pulau
Penyengat, antara lain di bidang ilmu pengetahuan, agama, dan pembangunan gedunggedung yang bersifat monumental, seperti Masjid Sultan Riau, Istana Sultan, Gedung
Rusyidiah Club, Perpustakaan, Percetakan dan sebagainya pada masa pemerintahan
Raja Jakfar YDM Riau VI (1808-1832) hingga Raja Abdurrahman YDM Riau XI (18991911). Akan tetapi sebagian dari bangunan tersebut tidak dapat kita saksikan secara utuh
lagi dan hanya berupa puing-puingnya saja, kecuali Masjid Sultan Riau di Penyengat dan
Mesjid Jami’ di Lingga yang masih berfungsi dan digunakan oleh penduduk untuk
beribadah setiap hari. Situs dan aset kekayaan budaya tersebut belum terkelola secara
baik dan profesional karena masih lemahnya kesadaran terhadap perlindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya Melayu baik di kalangan
masyarakat maupun aparat pengelola kebudayaan.
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Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional berasal dari bahasa Melayu yang
pada awalnya merupakan lingua franca dalam pergaulan antar suku bangsa. Kebesaran
sejarah dan peran budaya Melayu Kepulauan Riau dalam perkembangan kebudayaan
nasional tidak diragukan lagi. Pemakaian bahasa Melayu dan Gurindam 12 adalah hasil
kebudayaan yang sudah diakui dan menjadi milik bersama.
Masyarakat Kepulauan Riau juga mempunyai minat dan perhatian yang kuat
terhadap kesenian. Beberapa kesenian yang berkembang adalah Gurindam 12, Pantun,
Makyong, Bangsawan, Joget, Zapin, Gazal, Barzanji, Berdah, Tari Gobang, Tari
Melemang, Wayang Cecak, Pencak Silat, Mendu, dan Kompang. Sayangnya, kesenian
asli Melayu seperti Makyong, Bangsawan dan Gazal tersebut saat ini nyaris punah.
Sedangkan pantun sudah mulai dikembangkan baik dengan pemakaian dalam kehidupan
sosial kemasyarakatan dan pemerintahan serta pembinaan lewat lembaga pendidikan.
Demikian juga kesenian baik tari maupun lagu tradisional sudah mulai dikembangkan
dalam bentuk pembinaan sanggar dan festival lagu dan tari tradisional Melayu. Kesenian
Gazal yang merupakan kelompok musik, saat ini hanya terdapat di Pulau Penyengat,
hanya dimainkan oleh para seniman tua dan sulit ditemukan pemain muda. Faktor yang
mempengaruhi sulitnya pemain muda ikut dalam kesenian gazal, adalah terhambatnya
proses regenerasi, kurangnya kesadaran masyarakat dan perhatian pemerintah serta
lemahnya kemampuan lembaga seni dan budaya dalam pembinaan kesenian gazal. Hal
ini disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya seni dan budaya sebagai jati diri
bangsa, ditambah dengan kuatnya pengaruh informasi melalui media elektronik dan
karena derasnya arus industrialisasi dan globalisasi.
Masyarakat Melayu Kepulauan Riau memiliki nilai-nilai tradisional yang masih
relevan dengan masa sekarang dan tidak bertentangan dengan pembangunan
masyarakatnya.

Pakaian

tradisional,

baik

yang

menyangkut

baju

itu

sendiri,

kelengkapannya, maupun ragam hias yang terdapat pada songketnya serta nilai
semangat kegotong-royongan, kesatuan, keberanian dan keterbukaan baik secara
pribadi maupun kelompok yang tersimbol dalam ragam hias dan ukiran itik pulang
petang, semut beriring, dan siku keluang. Disamping itu ada juga simbol yang
menggambarkan kesuburan dan kemakmuran yang tersimbol dalam ragam hias akar
pakis, bunga kundur, dan tampuk manggis.
Pembinaan lembaga seni dan budaya sudah dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan termasuk melakukan revitalisasi peninggalan sejarah. Sanggar seni dan
budaya diberikan bantuan dan pembinaan secara berkala dan terus menerus agar
kesadaran masyarakat akan seni dan budaya tetap berkembang dan terpelihara dengan
baik.

Pembinaan

kelembagaan

juga

dilakukan

dengan

membentuk

badan

pengembangan seni dan budaya disamping memberdayakan lembaga adat Melayu yang
sudah ada dengan melengkapi sarana dan sarana yang diperlukan.
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g. Politik dan Hukum
Sejak reformasi Tahun 1998 Indonesia mengalami percepatan perubahan yang luar
biasa pesatnya terutama di bidang politik berupa loncatan demokratisasi seperti
pelaksanaan otonomi daerah dan pemilihan pimpinan politik baik di eksekutif maupun
legislatif yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Praktik politik ini telah
meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam

bidang

politik

dan

meningkatkan

kemampuan masyarakat dalam membentuk organisasi yang lebih otonom, independen
dan mandiri. Perubahan politik yang demikian juga terjadi di Kepulauan Riau, kemajuan
demokrasi juga terlihat dari berkembangnya kesadaran masyarakat terhadapa hak-hak
politiknya. Namun demikian kita dihadapkan kepada tantangan pembangunan politik yaitu
menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.
Salah satu dampak dari reformasi adalah terwujudnya aspirasi masyarakat
Kepulauan Riau untuk membentuk provinsi sendiri terpisah dengan Riau dalam rangka
peningkatan efektivitas dan efisensi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Provinsi Kepulauan Riau juga telah dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah
(PILKADA) langsung untuk pertama kalinya pada Tahun 2005 dengan baik yang diikuti
oleh pemilih sebanyak 930.088 orang dari jumlah penduduk sebanyak 1.245.706 orang.
Dari jumlah pemilih yang terdaftar tersebut, sebanyak 508.364 orang (54,66%) telah
berperan secara aktif menggunakan hak pilihnya.
Pemungutan suara yang dilaksanakan dengan baik pada tanggal 30 Juni 2005 dan
telah ditetapkan hasilnya pada 11 Juli 2005 dengan komposisi suara sebagai berikut:
pasangan Drs. H. Ismeth Abdullah dan Drs H. Muhammad Sani memperoleh 303.715
suara (60,54%), dan pasangan Nyat Kadir dan Suryo Respationo memperoleh 170.881
suara (34,06%), sedangkan pasangan Rizal Zen dan Firman Bisowarno memperoleh
27.064 suara (5,39%).
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya berjalan dengan lancar, aman dan tertib.
Meskipun sempat terjadi ketidakpuasan di antara pasangan calon Kepala Daerah dalam
menerima hasil PILKADA, namun akhirnya masalah ini pun telah diselesaikan dan
diputuskan oleh Mahkamah Agung, sehingga mulai tanggal 19 Agustus 2005 Provinsi
Kepulauan Riau telah memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur pertama yang telah dilantik
oleh Mendagri, yaitu Drs. H. Ismeth Abdullah dan Drs. H. Muhammad Sani.
Hubungan profesionalisme kerja antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau sejak dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur pertama dapat berjalan dengan baik
dan saling mendukung. Hubungan kerja antara DPRD dan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau bersifat partnership, hal ini juga diatur dalam peraturan perundangundangan dimana DPRD dan pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara
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pemerintahan daerah. Hubungan yang harmonis antara Pemda dengan DPRD
merupakan modal dan kekuatan utama dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi
Kepulauan Riau, dan ini perlu dipertahankan demi kesinambungan pembangunan dalam
jangka panjang.
Kehidupan politik merupakan suatu wadah dan proses pembelajaran bagi seluruh
lapisan masyarakat, sehingga sangat diharapkan tercipta kehidupan politik yang sehat
dan stabil. Pembinaan kehidupan politik diarahkan kepada pemantapan demokrasi dan
partisipasi masyarakat dalam mendukung otonomi daerah dan memperkuat persatuan
dan kesatuan bangsa. Sejalan dengan itu pembangunan bidang politik diarahkan pada
upaya memperkuat kemitraan dan check and balances antar lembaga di daerah
sehingga terwujud suatu kondisi masyarakat civil society .
h. Aparatur dan Pemerintahan
Saat ini sarana dan prasarana pemerintahan provinsi Kepulauan Riau masih
meminjam bekas kantor Bupati Bintan dan sebagian masih menyewa di ruko-ruko. Untuk
jangka panjang sarana dan prasarana pemerintahan sudah harus tersedia secara
representatif. Pada tahap awal pemerintah provinsi membangun pusat pemerintahan di
Pulau Dompak. Dengan harapan seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sudah dapat dilakukan dengan baik
dan modern.
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
melalui Tim Asistensi Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dari Depdagri membentuk
kelembagaan perangkat daerah yang terdiri dari 16 Dinas, 8 Badan, 8 Biro, 1 Kantor, 2
sekretariat, 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan 1 Inspektorat Daerah. Hingga saat ini,
koordinasi antar dinas, badan, dan unit-unit lain di dalam tubuh organisasi pemerintah
untuk proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi telah
berjalan baik dan perlu dipertahankan. Struktur Kelembagaan Organisasi dan Tata
Laksana Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tersebut terdiri dari:
 Sekretariat Daerah,
 Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau,
 16 (lima belas) Dinas (Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan
Umum; Dinas Perhubungan; Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan; Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata; Dinas Sosial; Dinas Pertambangan dan Energi; Dinas Pemuda dan
Olah Raga; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Perindustrian dan
Perdagangan; Dinas Koperasi dan UKM).
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 8 (delapan) Badan (Badan Perencanaan Pembangunan daerah; Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;Badan Lingkungan Hidup; Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Badan Penanaman Modal dan Promosi
Daerah; Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan; Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah; Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah)
 8 (delapan) Biro (Biro Administrasi Pemerintahan Umum; Biro Administrasi
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; Biro Pemberdayaan Perempuan;
Biro

Administrasi

Perekonomian;

Biro

Administrasi

Pembangunan;

Biro

Perlengkapan; Biro Umum; Biro Hukum dan Organisasi dan Tata Laksana)
 1 Inspektorat Daerah; 1 (satu) Kantor (Kantor Penghubung) dan 1 (satu) Satuan
Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Riau mencakup 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Karimun,
Bintan, Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas; serta 2 (dua) kota, yaitu Kota Batam
dan Tanjungpinang. Pada tahun 2007 terdapat 56 (lima puluh enam) Kecamatan yang
masing-masing terdiri dari beberapa kelurahan/desa dengan jumlah Kelurahan/Desa
sebanyak 326 atau meningkat jumlahnya dibanding Tahun 2006 yang berjumlah 275

Jumlah
Kecamatan/Desa/Kel

Desa/Kelurahan dengan 47 Kecamatan.

120
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i. Keamanan dan Ketertiban
Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah,
kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup bidang pemerintahan yang
bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan
tertentu lainnya. Sedangkan bidang pertahanan dan keamanan, politik luar negeri,
peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain, menjadi
kewenangan pemerintah pusat. Walaupun demikian, sebagai Provinsi yang memiliki letak
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geografis strategis yakni berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga maka
sudah selayaknya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membantu secara proaktif
kewenangan pemerintah pusat dalam mengemban kewenangan pertahanan dan
keamanan demi menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dari ancaman dari dalam maupun luar negeri.
Berbagai permasalahan yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan wilayah
Provinsi Kepulauan Riau dan NKRI secara keseluruhan harus segera ditangani secara
efektif dan efisien dan terkoordinasi demi keutuhan bangsa. Potensi Permasalahan
tersebut seperti konflik kepemilikan wilayah baik secara eksternal dengan Vietnam dan
Malaysia maupun secara internal dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Bangka Belitung.
Kegiatan-kegiatan illegal yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau merugikan
kekayaan sumber daya alam dan mengancam pertahanan dan keamanan nasional,
seperti illegal fishing yang dilakukan nelayan negara-negara tetangga, penyalahgunaan
perizinan kapal-kapal asing, penyelundupan, pencemaran laut, penggalian dan penjualan
pasir illegal serta pembuangan limbah beracun.
Selain itu, masih rendahnya kesadaran, kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap
hukum, faktor politik, permasalahan kesejahteraan masyarakat dan faktor eksternal
seperti perkembangan organisasi kejahatan transnasional serta permasalahan koordinasi
dan kerjasama antara TNI, POLRI, lembaga intelijen dan kontra intelijen semakin
meningkatkan urgensi penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan guna menjaga dan menyelesaikan
permasalahan pertahanan dan keamanan tersebut adalah dengan menciptakan
pemerataan distribusi pembangunan antar daerah yang seimbang dan berkeadilan serta
meningkatkan koordinasi antara institusi pertahanan dan keamanan (meliputi intelijen,
kontra intelijen, Polri, dan TNI) sehingga dapat mewujudkan sistem pertahanan semesta
dan kondisi aman, tertib dan damai sekaligus memantapkan kondisi keamanan nasional
secara keseluruhan.
Aspek keamanan dan ketertiban daerah sangat tergantung pada kondisi keamanan
dalam maupun luar negeri. Sebagai daerah perbatasan, Provinsi Kepulauan Riau
diharapkan mampu bersikap pro aktif dalam upaya menangani setiap ancaman yang
berasal dari dalam maupun luar negeri dengan tetap menjalin koordinasi dengan
TNI/POLRI. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten untuk setiap pelaku kejahatan
akan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dan potensi daerah di masa yang
mendatang sekaligus menjadikan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai
daerah yang disegani.
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2.2.6. Sarana dan Prasarana
a. Air Bersih
Fasilitas air bersih yang ada di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di Kabupaten/Kota
yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan swasta. Namun saat
ini PDAM baru mampu melayani masyarakat yang berada perkotaan saja pada pulaupulau utama seperti Kota Batam, Tanjungpinang, Tanjung Uban, Kijang, Tanjung Balai
Karimun, Tanjung Batu, Dabo Singkep, Daik, Ranai dan Tarempa. Sedangkan
masyarakat lainnya terutama di pulau-pulau terpencil masih mempergunakan air sumur
sebagai sumber air bersih. Cakupan pelayanan air bersih dari PDAM pada masyarakat
baru 50% dengan tingkat kebocoran yang cukup besar akibat belum profesionalnya
manajemen PDAM dan kurangnya tenaga teknis.
Kebutuhan air minum/bersih semakin menjadi kebutuhan pokok, sejalan dengan
perkembangan penduduk. Pada Tahun 2005, air minum yang disalurkan di Kepulauan Riau
sebesar 2.664.495 m3 meningkat pada Tahun 2006 sebesar 2.748.720 m³. Daerah-daerah
yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber pemenuhan air bersih di Provinsi
Kepulauan Riau: P. Bintan (Teluk Bintan) dengan kapasitas 4 m3/menit, P. Sebayang
kapasitas 50 liter/detik, P. Lingga dengan kapasitas 100 liter/detik.
Kapasitas produksi air bersih di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2006 yang terbesar
digunakan oleh Kota Batam, yaitu sebesar 42.129.748 m3 dengan pengelola air bersih skala
besar oleh PT. ATB Batam berkapasitas pengelolaan 1.357 liter/detik. Penyaluran air bersih
tersebut didistribusikan ke pelanggan yaitu tempat tinggal, hotel/wisata, tempat ibadah, sarana
umum, pertokoan, perusahaan dan lain-lain. Secara umum penggunaan air bersih rata-rata di
Provinsi Kepulauan Riau 105 liter/detik dengan tingkat pelayanan 48,5 %.
Selain melalui pipanisasi, upaya penyaluran air bersih kepada masyarakat dapat dilakukan
melalui kapal-kapal atau perahu tongkang yang dapat menjangkau pemukiman di seluruh pulaupulau yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sehingga akhirnya kebutuhan akan air bersih
seluruh penduduk terpenuhi. Meskipun demikian perlu diketahui seberapa besar kebutuhan akan
air pada masing-masing wilayah sehingga pengembangan penyaluran air bersih tersebut layak
secara ekonomi.
Sumber air bersih di Kepulauan Riau cukup memiliki potensi untuk dikembangkan tetapi juga
sangat perlu dilakukan perlindungan atau pelestarian. Strategi ini memungkinkan sumber-sumber
air bersih alami untuk dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Berbagai sumber air bersih
telah dimanfaatkan untuk mensuplai bahan baku industri air minum seperti di Pulau Bintan, Pulau
Karimun dan Pulau Natuna. Berkaitan dengan usaha pelestarian sumber-sumber air baku maka
program pelestarian sumber daya hutan khususnya di daerah perbukitan atau pegunungan perlu
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
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b. Sarana Prasarana Energi
Jangkauan pelayanan fasilitas listrik di luar Pulau Batam belum mencukupi sehingga
masih diperlukan tambahan pembangkit listrik untuk masing-masing pulau besar
sebanyak 10 buah dengan kapasitas 5-10 Mega Watt. Berdasarkan data yang ada untuk
kebutuhan listrik di Provinsi Kepulauan Riau ini telah dipenuhi oleh PLN Cabang
Tanjungpinang dengan jenis pembangkit PLTD dan tenaga yang dibangkitkan sebanyak
365.967.725 Kwh dengan jumlah pelanggan 108.117 pelanggan, namun daya yang
tersedia masih jauh dari memadai. Dengan demikian kapasitas pasokan listrik belum
memadai sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat. Hal
ini diperparah dengan seringnya terjadi kerusakan mesin pembangkit dan terjadinya
pemadaman bergilir.
Penyediaan energi listrik merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi baik
secara regional maupun nasional khususnya dalam mendukung proses pengembangan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Keberadaan energi listrik merupakan
prasyarat yang penting, listrik bukan hanya untuk kepentingan penerangan saja dan lebih dari
itu dimanfaatkan juga untuk mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau
meningkatkan industri yang telah ada, minat belajar di rumah atau di tempat pendidikan
lainnya. Listrik juga berguna untuk meningkatkan keamanan, kemudahan atau kenyamanan
dalam kehidupan sosial budaya pada umumnya dan yang sangat penting adalah
meningkatkan dan mempermudah jalur informasi antar daerah dan pusat, terutama yang
berkaitan dengan kemajuan dan kegiatan di daerah.
Pada saat ini penyediaan energi listrik di wilayah Kepulauan Riau diusahakan oleh
PT. PLN (Persero) Wilayah III, yaitu melalui Sistem Terpisah menggunakan Pembangkit
Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Pada Tahun 2005 jumlah pelanggan listrik di Kepulauan
Riau berjumlah 106.015 pelanggan yang terdiri dari rumah tangga 91.412 atau 86,23%,
dan bisnis 12.040 pelanggan atau 11,36% serta sisanya industri, sosial dan publik (kantor
pemerintah). Dengan demikian jangkauan pelayanan listrik baru mencakup sekitar 2325% rumah tangga.
Jumlah pelanggan di luar Batam untuk sektor rumah tangga setiap tahun cenderung
meningkat. Jumlah pelanggan pada Tahun 2006 adalah 91.646 pelanggan, Tahun 2007
menjadi 92.877 pelanggan dan Tahun 2008 meningkat lagi menjadi 94.456 pelanggan.
Kenaikan pelanggan didominasi oleh pelanggan di Tanjungpinang dan Bintan. Kenaikan
jumlah pelanggan tidak diikuti dengan penambahan daya terpasang bahkan ada
kecendrungan daya mampu turun dari tahun ketahun. Tahun 2005 daya terpasang
sebesar 98.340 KVA, Tahun 2006 sebanyak 99.668 KVA, Tahun 2007 sebanyak 102.582
KVA dan Tahun 2008 105.646 KVA. Dengan demikian kemampuan pelayanan semakin
berkurang sejalan semakin meningkatnya jumlah kebutuhan akan listrik.
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Pembangkit yang tersedia hanya 37 MW dengan bahan bakar solar (PLTD) serta
terdapat daftar tunggu sebanyak 15.540 yang terdiri dari rumah tangga, bisnis dan publik
lainnya. Dalam jangka pendek akan dilakukan pembangunan pembangkit listrik berbahan
bakar batubara (PLTU) dengan kapasitas 2 X 15 MW. Dalam jangka panjang akan
dilakukan pembangunan pembangkit listrik bahan gas sesuai dengan potensi yang
dimiliki yaitu sebesar 10.000 MW.
Kondisi wilayah Kepulauan Riau yang terpisah mengakibatkan pembangunan
pembangkit listrik dengan bahan bakar yang lebih ekonomis akan sulit dilakukan. Dengan
kerjasama Kabupaten/Kota sudah dilakukan penyewaan pembangkit dengan bahan
bakar MFO (Marine Fuel Oil) yang tersebar di Natuna, Karimun, Kep. Anambas dan
Lingga masing-masing 1 X 5 MW.
Khusus di Batam kapasitas terpasang sebesar 304 MW yang melayani sektor rumah
tangga dan industri serta publik dan bisnis dari dua pembangkit yaitu PLTG sebesar 210
MW dan PLTD sebesar 94 MW. Jumlah pelanggan rumah tangga di Batam mencapai
167.993 yang merupakan 87,7% dari 191.552 pelanggan. Walaupun dominan dari rumah
tangga, pemanfaatan daya listrik bagi perumahan hanya memakai 30% dari daya
terpasang, artinya lebih 60% daya terpasang dipergunakan unutk kegiatan bisnis dan
industri.
c. Persampahan dan Limbah Industri
Laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi beserta kegiatannya akan
menimbulkan bangkitan sampah baik limbah domestik maupun limbah industri. Penanganan
limbah domestik dilaksanakan secara konvensional dengan melakukan pembuangan di
tempat pembuangan akhir. Namun penanganan limbah industri memerlukan perencanaan
dan pengelolaan persampahan agar tidak memberikan dampak negatif berupa pencemaran
lingkungan. Pengelolaan persampahan di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan secara
komunal yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Instansi/Dinas Kebersihan Kabupaten/Kota
melalui pengangkutan secara rutin yang kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir.
Sanitary landfill adalah salah satu cara yang paling populer dalam mengelola sampah,
namun pengelolaan sampah dengan sistem ini harus dilakukan dengan cara yang benar,
karena jika tidak dikelola dengan baik dan penanganan yang tidak profesional dapat
menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
Fasilitas pengelolaan persampahan di tiap kabupaten/kota diantaranya tempat
Pembuangan Akhir Sementara (TPS) yang dikelola oleh masing-masing pemerintah
kabupaten/kota. Pengelolaan sampah yang baik bisa memberikan kontribusi bagi pemerintah
kabupaten/kota, dalam pengelolaan sampah dikenal dengan tipping fee yang bisa menjadi
salah satu income bagi pemerintah kabupaten maupun kota.
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Penanganan Limbah industri harus menjadi tanggung jawab dari masing-masing industri
itu sendiri, namun pemerintah Provinsi harus memberikan pengawasan agar tidak terjadi
penyimpangan dalam penanganan limbah industri, bahkan jika memungkinkan pemerintah
provinsi dapat membangun instalasi pengolahan limbah bagi industri dan mengenakan biaya
kepada pengguna instalasi tersebut.
d. Prasarana Telekomunikasi
Pelayanan telekomunikasi masih relatif kecil, karena kapasitas sentral yang tersedia
masih sangat terbatas. Dari kapasitas yang ada tersebut, tidak semua pulau-pulau
berpenduduk dapat terjangkau oleh jaringan telepon kabel dan telepon seluler. Jenis alat
telekomunikasi yang telah tersedia di Provinsi Kepulauan Riau hanya meliputi telepon
umum, telepon koin, telepon kartu, telepon seluler dan warung telekomunikasi. Ada
kecenderungan pemakaian telepon koin dan telepon kartu semakin berkurang akibat
tingkat

kemajuan

perekonomian

masyarakat

disamping

persoalan

kepraktisan

penggunaan telepon.
Perencanaan sistem telekomunikasi di wilayah Kepulauan Riau meliputi kebutuhan
satuan sambungan telepon dan sarana telekomunikasi lainnya serta rencana dasar
pengembangan dan pentahapannya hingga Tahun 2025. Perencanaan ini harus tetap
berpegang pada sistem yang lebih luas yaitu merupakan bagian dari kesatuan Sistem
Telekomunikasi Nusantara, mampu mengikuti perkembangan teknologi mutakhir,
perwujudan biaya pemasangan dan operasional yang serendah mungkin serta dapat
memberikan pelayanan sebaik-baiknya.
Sistem telekomunikasi terdiri dari beberapa aspek, yaitu konfigurasi jaringan yang terdiri
atas dan jenis pelayanan yaitu : Telepon, Facsimile, Telex, Komunikasi Data, LAN/WAN.
Untuk jaringannya sendiri terdiri dari jaringan lokal yaitu saluran kabel yang menghubungkan
pelanggan dengan sentral penyambung; jaringan penghubung (Junction Network) yang
menghubungkan sentral dengan sentral, meliputi routing, jumlah sirkuit, kapasitas saluran
dan jenis transmisi; dan Jaringan Toll/Trunk (SLJJ/SLI) serta Sentral telepon atau sentral
penyambung
Dari data kapasitas terpasang dan tersambung pada Stasiun Telepon Otomat (STO) di
Kepulauan Riau, secara umum diketahui bahwa STO-STO yang berlokasi di perkotaan telah
cukup berkembang pada sektor-sektor kegiatan perkotaan, memiliki rate of occupancy yang
relatif tinggi, rata-rata di atas 60%. Dengan semakin berkembangnya pembangunan dan
ekonomi masyarakat tingkat pelayanan semakin meningkat. Jangkauan pelayanan telpon
sudah merata di seluruh Kabupaten/Kota.
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e. Prasarana Perhubungan
a) Jalan dan jembatan
Panjang jalan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2006 tercatat mencapai 1.216,97
km dan pada Tahun 2007 mencapai 1.235,57 km atau terjadi kenaikan sebesar 18,6 km. Dari
segi status jalan dapat diuraikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2006 memiliki
jalan desa/lokal yang ditangani Provinsi sepanjang 2,2 km, jalan negara sepanjang 702,85
km dan jalan provinsi sepanjang 511,92 km sementara pad tahun 2007 tercatat memiliki jalan
desa/lokal yang ditangani Provinsi sepanjang 20,8 km, jalan negara sepanjang 702,85 km
dan jalan provinsi sepanjang 511,92 km.
Sementara itu kondisi jembatan di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :
1. Kota Tanjungpinang memiliki sekitar 14 jembatan dengan total panjang 1.882,9 m
yang terdiri atas 9 jembatan provinsi dan 5 jembatan nasional
2. Kabupaten Bintan memiliki sekitar 16 jembatan dengan total panjang 594,9 m yang
terdiri atas 11 jembatan provinsi dan 5 jembatan nasional
3. Kota Batam memiliki sekitar 9 jembatan dengan total panjang 2.550,3 m dengan
status semuanya jembatan nasional
4. Kabupaten Karimun memiliki sekitar 9 jembatan dengan total panjang 79,3 m yang
terdiri atas 8 jembatan provinsi dan 1 jembatan nasional
5. Kabupaten Lingga memiliki sekitar 36 jembatan dengan total panjang 517,5 m yang
terdiri atas 12 jembatan provinsi dan 24 jembatan nasional
6. Kabupaten Natuna (termasuk Kep. Anambas) memiliki sekitar 25 jembatan dengan
total panjang 1.511,5 m yang terdiri atas 14 jembatan provinsi dan 11 jembatan
nasional
Gambar 2.8. Jembatan Utama di Kepulauan Riau
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b). Sarana Angkutan
Jenis angkutan yang melayani pergerakan/penyebrangan antar pulau di Provinsi
Kepulauan Riau terbagi menjadi dua, yaitu angkutan yang melayani transportasi internal dan
transportasi eksternal. Sarana angkutan darat, baik itu milik pribadi atau umum yang tersedia
di Kepulauan Riau sangat beragam mulai dari kendaraan bermotor (truk, bis, mobil, motor),
sepeda, becak, sampai grobak yang ditarik oleh orang maupun hewan. Namun
persebarannya belum merata, seperti di Kabupaten Natuna (termasuk Kep. Anambas),
jumlah angkutan roda empat relatif sedikit sekali karena mayoritas masyarakat masih
menggunakan sepeda dan sepeda motor sebagai sarana angkutan darat. Hal ini berbeda
dengan kondisi di Kota Batam, dimana pergerakan orang dan barang didominasi oleh
kendaraan bermotor roda empat bahkan lebih.
Sarana angkutan roda empat di Ranai dan Singkep digunakan untuk kegiatan
perhubungan antara pelabuhan dengan pusat kota, sebagai pusat pemerintahan,
perdagangan dan jasa. Sedangkan di Tanjungpinang dan Karimun telah tersedia angkutan
umum, ojek, dan becak.
Perhubungan darat dan laut di Provinsi Kepulauan Riau setiap tahun terus
meningkat baik dari segi jumlah maupun pelayanannya. Perhubungan laut merupakan
salah satu andalan angkutan antar pulau, antar provinsi dan antar negara. Jumlah
pelabuhan laut di Provinsi Kepulauan Riau untuk pelabuhan internasional terdapat di
Kota Batam, Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun. Disamping itu juga terdapat
pelabuhan barang internasional di Batam, Bintan dan Tanjung Balai Karimun.
Prasarana perhubungan darat di Provinsi Kepulauan Riau adalah melalui jalan darat
yang menghubungkan antar kabupaten/kota, antar kecamatan dan antar desa. Untuk
jangka panjang akan diupayakan peningkatan akses perhubungan darat antar pulau yang
merupakan jembatan penghubung antar dua kawasan. Seperti yang sudah dilakukan
dalam pembangunan jembatan penghubung antara pulau Batam-Rempang dan Galang.
Kedepan jembatan penghubung antara pulau Batam dengan pulau Bintan adalah
menjadi program prioritas untuk mengatasi masalah dan hambatan cuaca dalam
hubungan antara Batam dan Bintan. Prasarana perhubungan darat tersebut sangat
berperan penting dalam peningkatan perekonomian masayarakat dan pengembangan
wilayah.
Pengembangan sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk
mendukung kemudahan mobilitas barang, jasa dan orang ke tempat lain. Mobilitas
barang, jasa dan orang didominasi oleh kendaraan pribadi, hal ini disebabkan masih
kurang meratanya jangkauan dan jumlah kendaraan umum yang melayani terutama di
daerah perkotaan. Khusus untuk melayani mobilitas orang, di Kota Batam kini sudah
dirintis bis angkutan umum yang pengoperasiannya dilaksanakan oleh Pemerintah
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setempat bekerjasama dengan Perum Damri, sedangkan angkutan umum lainnya masih
dilayani oleh angkutan kota yang biasanya diorganisir oleh koperasi angkutan.
c) Transportasi Laut
Sebagai wilayah yang sebagian besar terdiri dari lautan, maka transportasi laut dan
pendukungnya merupakan kebutuhan primer untuk menghubungkan wilayah-wilayah dan
pulau-pulau terpencil. Sarana prasarana perhubungan laut telah berperan dalam
memudahkan hubungan dan jalur antar Kabupaten/Kota maupun hubungan ke luar
negeri/internasional.
Saat ini Provinsi Kepulauan Riau memiliki 34 pelabuhan/terminal ferry dengan
perincian: Kota Batam memiliki 4 buah terminal ferry internasional dan 3 buah pelabuhan
domestik, Kabupaten Karimun memiliki 1 buah terminal ferry internasional dan 4 buah
pelabuhan domestik, Kota Tanjungpinang memiliki 1 buah terminal ferry internasional dan
3 buah pelabuhan domestik. Kabupaten Lingga memiliki 6 buah pelabuhan domestik dan
Kabupaten Natuna/Kep. Anambas memiliki 7 buah pelabuhan domestik.
Fasilitas pelabuhan laut bagi pelayanan umum berdasarkan fungsinya diklasifikasikan
atas: Pelabuhan Utama Primer (PUP), Pelabuhan Utama Sekunder (PUS), Pelabuhan Utama
Tersier (PUT), Pelabuhan Pengumpan Regional (PPR) dan Pelabuhan Pengumpan Lokal
(PPL).
a. Pelabuhan Utama Primer adalah pelabuhan utama yang berfungsi khususnya untuk
melayani kegiatan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah
besar dan jangkauan pelayanan yang sangat luas, serta merupakan simpul dalam
sistem jaringan transportasi laut internasional.
b. Pelabuhan Utama Sekunder adalah pelabuhan utama yang berfungsi khususnya
untuk melayani kegiatan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam
jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang sangat luas dan lebih besar
peranannya sebagai simpul pada sistem jaringan transportasi nasional.
c. Pelabuhan Utama Tersier adalah pelabuhan utama yang berfungsi khususnya untuk
melayani kegiatan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah
menengah dan jangkauan pelayanan menengah.
d. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang berfungsi khususnya untuk
melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan
pelayanan yang relatif dekat, serta merupakan pengumpan pada Pelabuhan Utama.
e. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang berfungsi khususnya untuk
melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil serta merupakan
pengumpan pada Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpan Regional.
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Selain pelabuhan-pelabuhan umum tersebut juga dikembangkan pelabuhan-pelabuhan
khusus untuk sejumlah Kawasan Industri, selain yang sudah ada seperti Kabil di P. Batam
dan Lobam di P. Bintan (Kab.Bintan), juga dikembangkan pelabuhan khusus yang baru yaitu
Tanjung Payung dan Teluk Butun di Kab.Natuna, dan Tanjung Semamal di Kab.Karimun.
Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat pelabuhan dengan berbagai jenjang fungsi yang
tersebar di kabupaten/kota yaitu di Karimun terdapat Pelabuhan Tanjung Balai sebagai
pelabuhan PUT, Pelabuhan Tanjung Selamah sebagai pelabuhan PKInd, serta Pelabuhan
Tanjung Batu dan Moro sebagai pelabuhan PPR. Selanjutnya di Tanjungpinang ada Sri
Bintan Pura dengan jenjang fungsi PKPar dan Tanjungpinang dengan jenjang fungsi PUT. Di
Bintan terdapat Pelabuhan Tg. Uban sebagai pelabuhan PPR, Sri Kolak Kijang pelabuhan
PUS, Lobam pelabuhan PKInd, dan Lagoi, P. Mapur serta Trikora sebagai pelabuhan PKPar.
Selanjutnya di Lingga terdapat Pelabuhan Senayang, Daik dan Sei Buluh sebagai pelabuhan
PPL dan Dabo-Singkep dan Jagoh sebagai pelabuhan PPR. Kemudian di Batam terdapat
Pelabuhan Kabil sebagai pelabuhan PUP, Pelabuhan Batu Ampar dan Batam Centre
sebagai pelabuhan PUS, Pelabuhan Sekupang, Telaga Punggur dan Nongsa Pura sebagai
pelabuhan PUT serta P. Sambu sebagai pelabuhan PKBBM. Terakhir di Natuna dan Kep.
Anambas terdapat pelabuhan Selat Lampa sebagai pelabuhan PUP, Sedanau, Letung,
Matak dan Serasan sebagai pelabuhan PPL.
Transportasi internal yang melayani pergerakan/penyebrangan antar pulau-pulau yang
termasuk dalam satu wilayah administratif (Kabupaten/Kota). Pada umumnya jenis angkutan
yang digunakan adalah Kapal Ponton bermotor dengan kapasitas ± 20 orang. Kapal ini dapat
digunakan kapan saja, tergantung dari pesanan dan kebutuhan penumpang karena tidak
tergantung pada jadwal rute pelayaran yang tetap.
Transportasi eksternal melayani pergerakan/penyebrangan antar pulau-pulau yang
termasuk dalam wilayah administratif (Kabupaten/Kota) yang berbeda, tersedia juga jalur
yang menghubungkan dengan Negara Singapura. Jenis angkutan yang digunakan antara
lain: Kapal Perintis atau Kapal Ro-ro dengan kapasitas ± 75 – 150 orang, dan Kapal Pelni
dengan kapasitas yang sangat besar dapat menghubungkan antar pulau di Provinsi
Kepulauan Riau dengan pulau-pulau lainnya di wilayah kepulauan Indonesia. Keberadaan
kapal-kapal ini disediakan dan dikelola oleh perusahaan milik negara dan swasta, seperti:
KMP Sri Gemilang, KMP Dumai Ekspress, KM Bukit Raya, KM Kelud dan perusahaan
lainnya.
Aksesibilitas terhadap kapal ini tergantung pada jadwal rute pelayaran. Untuk Kapal
Pelni jadwal pelayaran relatif teratur dan tetap, tetapi karena rute pelayaran yang luas
sehingga hanya dapat diakses ± 2 minggu sekali. Sedangkan untuk penyeberangan (Kapal
Roro) jadwal pelayaran sering berubah-ubah, namun dapat di akses 1 - 2 kali dalam sehari.
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d). Transportasi Udara
Sarana perhubungan udara di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Bandara
Internasional di Kota Batam dan Bandara domestik, yakni Bandara Raja Haji Fisabilillah
di Tanjungpinang, Bandara Dabo di Lingga dan Bandara Ranai di Natuna, Sei Bati di
Karimun dan Bandara Matak di Kepulauan Anambas. Di samping itu saat ini tengah
dilakukan kajian untuk pembukaan rintisan bandara baru seperti di Tambelan dan Lagoi
(Bintan), Jemaja (Kepulauan Anambas) serta Serasan di Natuna. Sedangkan lapangan
Helipad akan direncanakan dibuat di tempat strategis seperti pusat pemerintahan
Tanjungpinang serta kota atau tempat terpencil di pulau terluar seperti Pulau Nipah dan
Sekatung.
Perhubungan udara yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau telah banyak
berperan dalam melancarkan arus orang, barang dan jasa domestik maupun
internasional, bahkan bandar udara Hang Nadim di Kota Batam memiliki landasan pacu
terpanjang di Indonesia yaitu 4.400 m yang dapat didarati oleh pesawat berbadan lebar.
Bandara ini juga merupakan bandara transit bagi pesawat haji pada saat musim haji
sebelum langsung melaksanakan penerbangan ke Jeddah.
Lapangan udara lainnya yang melayani penerbangan perintis yaitu: Bandar udara
Sei Bati (Kabupaten Karimun) dengan panjang landasan 800 m, Bandar Udara Raja Haji
Fisabilillah (Kota Tanjungpinang) dengan panjang landasan 1.200 m, Bandara Dabo
(Kabupaten Lingga) dengan panjang landasannya 1.800 m, Sedangkan di Kabupaten
Natuna/Kep. Anambas memiliki 2 (dua) lapangan terbang yaitu Bandar Udara Matak
dengan panjang landasan 1.200 m dan bandar udara Ranai dengan panjang landasan
2000 m. Pada Tahun Anggaran 2005, Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan
penelitian untuk membangun 2 (dua) bandar udara baru yaitu di daerah Tambelan dan
Jemaja.
Provinsi Kepulauan Riau memiliki enam akses transportasi udara sebagai pintu masuk,
diantaranya bandara Hang Nadim, Raja Haji Fisabilillah, Ranai, Matak, Sei Bati, dan
Dabosingkep. Bandara Hang Nadim merupakan bandara udara utama dan juga sebagai
pintu utama transportasi udara untuk masuk di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan bandara
Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang merupakan bandara kedua untuk transportasi udara
masyarakat di wilayah Bintan dan sekitarnya. Kondisi pada saat ini Bandara Raja Haji
Fisabilillah bukan hanya melayani penerbangan Bintan-Pekan Baru dan Bintan-Natuna, tetapi
sudah melayani rute Tanjungpinang-Jakarta. Sedangkan untuk menjangkau ke wilayah
lainnya, masyarakat Bintan masih mamanfaatkan Bandara Hang Nadim.
Transportasi udara yang ada didukung oleh fasilitas Bandar Udara bagi pelayanan
umum berdasarkan fungsinya diklasifikasikan atas : Bandara Pusat Penyebaran Primer

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2005-2025

79

(PPP), Bandara Pusat Penyebaran Sekunder (PPS), Bandara Pusat Penyebaran Tersier
(PPT), dan Bandara Bukan Pusat Penyebaran (BPP).
a. Bandara Pusat Penyebaran Primer adalah bandara yang berperan melayani
penumpang dalam jumlah besar dengan lingkungan pelayanan atau daerah
cakupan yang besar.
b. Bandara Pusat Penyebaran Sekunder adalah bandara yang berperan melayani
penumpang dalam jumlah sedang dengan lingkungan pelayanan atau daerah
cakupan sedang.
c. Bandara Pusat Penyebaran Tersier adalah bandara yang berperan melayani
penumpang dalam jumlah kecil dengan lingkungan pelayanan atau daerah cakupan
kecil.
d. Bandara Bukan Pusat Penyebaran adalah bandara yang berperan melayani
penumpang dengan jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah cakupan atau
pelayanan.
Bandar Udara Hang Nadim di P. Batam adalah Bandara Pusat Penyebaran Primer
(PPP) terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, yang tidak hanya melayani pergerakan
penumpang masuk dan keluar dari Kota Batam atau wilayah Provinsi Kepulauan Riau, juga
melayani bongkar muat barang guna menunjang kegiatan produksi dan perdagangan dengan
lingkup pelayanan internasional.
Selain bandara umum, juga terdapat beberapa bandara khusus, antara lain untuk
kepentingan militer dan untuk operasi khusus suatu perusahaan. Untuk kepentingan militer
ada Bandara Ranai di P. Natuna. Sedangkan untuk operasi khusus suatu perusahaan
tersedia Bandara Matak milik perusahaan minyak CONOCO di P. Matak Kep. Anambas, dan
Bandar Udara Sei Bati di P. Karimun milik PT. Timah.
Prasarana perhubungan udara juga tersedia di Dabo Singkep Kabupaten Lingga.
Bandara milik PT. Timah ini beroperasi sejak Tahun 1997 yang digunakan untuk melayani
pergerakan orang dan barang, namun pada Tahun 2000 tidak lagi digunakan seiring dengan
ditutupnya kegiatan PT. Timah di pulau ini.

2.2.7. Penataan Ruang
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 33 ayat (3)
mensyaratkan bahwa penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk
pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas
pertama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak
atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
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Melihat kondisi geomorfologi dan kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari
pulau-pulau kecil, mutlak diperlukan rencana tata ruang yang baik. Penataan ruang
diselenggarakan

berdasarkan

asas

keterpaduan,

keserasian,

keselarasan,

keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan,
kebersamaan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan
keadilan serta akuntabilitas.
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan
ketahanan nasional dengan menjamin terwujudnya keharmonisan antara lingkungan
alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya
alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan
terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Dalam rangka pelestarian lingkungan, maka dalam rencana tata ruang wilayah
ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai. Penyusunan
rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah, antar fungsi kawasan
dan antar kegiatan kawasan.
Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan antara lain kondisi fisik
wilayah yang rentan terhadap bencana; potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan
dan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu
kesatuan dan geostrategi, geopolitik dan geoekonomi. Penataan ruang wilayah meliputi
darat, laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Provinsi Kepulauan Riau baru dibentuk dan telah mengalami pemekaran wilayah,
sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) agar
pembangunan dan pengembangan wilayahnya terintegrasi dan bersinergi dengan rencana
pembangunan wilayah disekitarnya. Penyusunan RTRWP Kepulauan Riau akan tetap
meliputi kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan potensi
dan masalah yang dimiliki, sehingga pembangunan wilayahnya berlangsung secara
berkelanjutan. Kegiatan pembangunan yang telah dan akan berlangsung, baik yang
dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dan swasta seharusnya dianggap perlu untuk
melihat sejauh mana efektivitas rencana tersebut.
Pada dasarnya tata guna lahan adalah pengaturan penggunaan lahan yang ada di
wilayah tersebut maka dengan demikian tata guna lahan yang ada akan menjadi
pertimbangan dalam penataan guna lahan selanjutnya. Sebaran kawasan budidaya di
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :
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1. Areal HPH di wilayah Kepulauan Riau hanya terdapat di P. Natuna, dan di P. Lingga.
Kepemilikan HPH di P. Natuna adalah atas nama PT. Halmahera Kayu. Selanjutnya
HPH tersebutnya diarahkan untuk Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Kawasan
Resapan Air. Bila perlu ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Konservasi (HK),
dengan menentukan adanya fenomena alam yang unik dan menarik serta berfungsi
sebagai kawasan penyangga kehidupan dan dapat memberikan nilai tambah yang
lain bagi kehidupan masyarakat lokal.
2. Tidak terdapat perijinan HPHTI, sementara perijinan di sektor perkebunan relatif
terbatas, antara lain di P. Singkep, P. Bintan, P. Sugi, P. Combol dan P. Papan.
Perijinan investasi lebih banyak untuk kegiatan non kehutanan dan perkebunan
seperti industri, pariwisata, pertambangan, perumahan yang pada umumnya masih
terkonsentrasi pada kawasan-kawasan tertentu yaitu di P. Batam, P. Bintan dan P.
Karimun. Sebaiknya izin HPHTI ditiadakan untuk kawasan Kepulauan Riau,
mengingat tingkat kerapuhan yang tinggi bila dikembangkan hutan tanaman industri
yang monokultur. Selain itu pembukaan hutan alam tropika basah berdampak pada
peningkatan erosi dan kehilangan keanekaragam sumber daya hayati yang relatif
tinggi.
3. Kawasan perkebunan rakyat tersebar di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
dengan luasan kecil. Kawasan perkebunan di pulau-pulau Kepulauan Riau
sebaiknya dipilih jenis-jenis yang ramah lingkungan. Jenis-jenisnya diusahakan
yang tidak memerlukan banyak air, seperti karet, kelapa, tanaman buah (durian,
manggis, duku, kopi, coklat dll). Perkebunan kelapa sawit harus dicegah, karena
kelapa sawit termasuk pohon yang rakus akan air. Satu pohon kelapa sawit paling
tidak menguras air sekitar 25 liter per hari.
4. Kawasan Pertanian Lahan Kering di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
5. Kawasan Perikanan (perikanan darat/air payau) tersebar di seluruh wilayah kecuali
Kota Batam dan Tanjungpinang.
6. Resort Wisata diplot sesuai data perijinan yang ada yaitu untuk “Bintan Beach
International Resort” di P. Bintan yang dikelola oleh PT. Bintan Mega Wisatama,
seluas 23.000 Ha.
7. Kawasan wisata alam pantai dan wisata konvensi terutama tersebar di Kab.
Karimun, Kab. Natuna, Kab. Kepulauan Anambas dan Kota Batam.
8. Kawasan Industri (Industrial Estate) tersebar di Kabupaten Karimun (P. Karimun),
Kota Batam (P. Batam, P. Rempang dan P. Galang) dan Kabupaten Bintan.
9. Kawasan Pertambangan untuk migas (golongan A) tersebar di Kab. Natuna dan
Kep. Anambas. Untuk pertambangan umum seperti emas, batubara, bauksit di Kab.
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Bintan. Sedangkan bahan galian seperti granit, pasir bangunan dan pasir kwarsa
(golongan C) di Kabupaten Karimun. Kawasan permukiman perkotaan, permukiman
perdesaan dan permukiman eks areal transmigrasi di Kabupaten Natuna.
10. Pertambangan granit, bauksit, pasir kwarsa, sebaiknya dibatasi perkembangannya,
jangan sampai meluas ke lain wilayah. Hal ini dikarenakan kawasan pulau-pulau
kecil sangat rapuh terhadap kegiatan eksploitasi pertambangan, khususnya
berdampak kepada pengurasan sumber air bersih dan degradasi keanekaragaman
sumber daya hayati alam. Penambangan bauksit, granit, pasir kwarsa, batubara,
dan lain-lain mineral di daratan Pulau Bintan, Karimun, Lingga dan Singkep harus
dihentikan. Mengingat pulau-pulau itu pulau kecil, bila dilanjutkan penambangan
dikemudian hari pulau-pulau itu bisa tenggelam.
11. Perlu didesain

perpaduan

pemanfaatan dalam kawasan

lindung

yang

merupakan suatu strategi yang tepat, karena memungkinkan terlaksananya
tindakan

konservasi

yang

sekaligus

juga

melaksanakan

pemanfaatan.

Kombinasi perpaduan aneka macam pengunaan kawasan lindung merupakan
suatu terobosan yang unik untuk suatu kepulauan yang dekat dengan pusatpusat perkembangan baik lokal, regional maupun internasional.
12. Diperlukan adanya Master Plan Sumber Daya Hutan di kawasan ini. Master
Plan ini akan merangkum segala kepentingan dengan skala makro yang
kemudian diharapkan menjadi suatu guidence (petunjuk) pemanfaatan dan
pembangunan sumber daya hutan di Kepulauan Riau.
13. Dalam jangka pendek guna melakukan pengelolaan kawasan lindung di
Kepulauan Riau, mungkin dapat diajukan suatu pendekatan yang sifatnya masih
ditekankan pada gatra konservasi lingkungan alam, yaitu dengan pendekatan
‘’pemintakatan’’ atau pendekatan ‘’Zonnasi ’’ atau ‘’Zonning‘’. Pendekatan ini
untuk menghidari adanya pemanfaatan sumber daya hutan yang berskala besar,
atau untuk mengerem adanya laju deforestasi, khususnya hutan kawasan
lindung.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau meliputi rencana struktur
ruang wilayah provinsi (sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah
provinsi), rencana pola ruang wilayah provinsi (kawasan lindung dan kawasan budidaya);
penetapan kawasan strategis provinsi dan penetapan kawasan strategis provinsi.
a. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi
a) Sistem Perkotaan
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Wilayah yang termasuk ke dalam kategori Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi
Kepulauan Riau adalah Kota Batam. Kota Batam memiliki fungsi pelayanan sebagai
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simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.
Hal ini dikarenakan Batam merupakan bagian dari kawasan sabuk perbatasan negara
dengan Malaysia, Singapura dan Vietnam; Batam juga memiliki fungsi pelayanan sebagai
pusat kegiatan industri, pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, pusat alih muat
kapal (transhipment point) dengan jangkauan pelayanan skala nasional serta memiliki fungsi
pelayanan simpul transportasi skala nasional dengan jangkauan pelayanannya ke berbagai
provinsi di Indonesia yang didukung oleh sarana prasarana transportasi yang lengkap yaitu
Pelabuhan angkutan manusia dan angkutan barang berskala nasional serta Bandara Udara
Hang Nadim.
Rencana Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Kota Batam untuk kedepannya
diarahkan :
a. Sebagai “Pusat Utama Regional” bagi pusat-pusat permukiman perkotaan di
kabupaten/kota sekitar dalam Kawasan Andalan Zona Batam – Tanjungpinang dan
sekitarnya.
b. Sebagai kawasan investasi internasional, yang merupakan bagian dari perluasan
ruang ekonomi global yang terbuka untuk kegiatan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas, serta merupakan salah satu pilihan lokasi investasi yang paling
menarik dan berdaya saing bagi para investor asing maupun domestik.
c. Sebagai salah satu “pusat keunggulan” (center of excellent) dan sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang mampu berkoordinasi, berinteraksi,
dan bekerjasama secara sinergis dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan serta Karimun dalam menghadapi ketatnya persaingan
global.
d. Sebagai simpul-simpul utama (main outlet) transportasi baik skala regional dan
nasional yang didukung dengan sarana dan prasarana pendukung transportasi yang
lengkap seperti pelabuhan baik pelabuhan angkutan penumpang maupun pelabuhan
angkutan barang, serta Bandara Pusat Penyebaran Primer yang melayani
penerbangan regional dan nasional.
Pusat Kegiatan Wilayah
Wilayah yang termasuk ke dalam kategori Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi
Kepulauan Riau yaitu :
No

Nama Kota

Arahan Kegiatan ke Depan sebagai PKW

1

Kota Tanjungpinang

Pusat pemerintahan; Pusat koleksi dan distribusi barang-barang kebutuhan
hidup; Pusat pendukung industri; Pusat perdagangan dan jasa; Pusat
pengelolaan pengumpul; Pusat pengembangan utama yang berbatasan
dengan negara Singapura; Pusat pertumbuhan; Sebagai simpul transportasi
laut nasional; Pusat pelayanan transportasi
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2

Daik

Pusat pemerintahan Kabupaten Lingga; Pusat pengembangan dengan wilayah
pelayanan Pulau Lingga dan sekitarnya; Pusat perdagangan dan jasa skala
regional; Pusat koleksi dan distribusi; Pusat pelayanan sosial ekonomi skala
regional; Pusat pengembangan industri hasil-hasil pertanian;

3

Dabo

Pusat pengembangan dengan wilayah pelayanan di Pulau Singkep dan
sekitarnya; Pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa skala regional; Pusat
koleksi dan distribusi; Pusat pelayanan sosial ekonomi skala regional; Pusat
industri

pengolahan;

Pengembangannya

untuk

kegiatan

pertanian/

perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata; Pusat
pelayanan transportasi udara skala regional sebagai transhipment point yang
menghubungkan transportasi intermoda (udara – darat); Pusat pelayanan
transportasi laut skala regional dan lokal sebagai transhipment point yang
menghubungkan transportasi intermoda (udara – darat); Untuk menghidupkan
kembali fungsi bandara udara Dabo dan mengarahkan pengembangan jalur
penerbangan ke Kota Tanjungpinang dan Batam.
4

Tarempa

Pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas; Pusat
perhubungan dan komunikasi dan Pusat pelayanan sosial; Sebagai kota
transit (pusat koleksi dan distribusi) wilayah Barat yang mempunyai
kecenderungan perkembangan dengan cepat seiring dengan peningkatan
kegiatan perekonomian wilayah khususnya di sektor pertambangan dan
perkebunan cengkeh, karet dan kelapa; Sebagai pusat kegiatan perdagangan
dengan lingkup pelayanan lokal dan regional; Untuk hubungan perdagangan
dengan kota-kota dibagian Barat Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga
kota Tarempa menjadi pintu masuk Bagian Barat ; Simpul transportasi dan
distribusi (pelabuhan skala provinsi atau beberapa kabupaten); Sebagai
sentra produksi perikanan.

5

Tanjung Balai

Pusat pemerintahan kabupaten; Sebagai simpul transportasi nasional dan

Karimun

koleksi tingkat regional (Pelabuhan Tanjung Balai); Pengembangan industri
pengolahan hasil sumber daya yang menjadi potensi kekayaan Kabupaten
Karimun seperti hasil pertambangan dan sumber daya bahari; Bagian Utara
Karimun yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus diarahkan untuk
mendorong

perkembangan

wilayah

dengan

memanfaatkan

hubungan

fungsional dengan lingkungan eksternal yang diwujudkan dengan keberadaan
bandar udara dan pelabuhan internasional; Bagian selatan Pulau Karimun
diarahkan agar menjadi simpul untuk mendistribusikan perkembangan pada
pulau-pulau lain dalam lingkup Kabupaten Karimun sehingga ide penetesan
ke bawah dapat direalisasikan; Pusat perdagangan dan pelayanan jasa serta
pariwisata
6

Ranai

Sebagai

pusat

kegiatan

administrasi

kabupaten;

Pusat

pemasaran,

perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan sosial ekonomi skala
kabupaten;

Kota

pelabuhan

dengan

pelabuhan

laut

nasional

dan

internasional; Pusat industri pengolahan hasil kelautan; Pusat pelayanan dan
pusat ekspor antar pulau serta akes ke pasar global; Kawasan andalan laut.
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Pusat Kegiatan Lokal
Wilayah yang termasuk ke dalam kategori Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi
Kepulauan Riau yaitu:
No
1

Nama Kota
Tanjung Batu

Arahan Kegiatan ke Depan sebagai PKL
Sebagai simpul transit regional dan antar pulau; Pusat perdagangan dan jasa
skala wilayah; Untuk kegiatan pariwisata, permukiman dan perikanan;
Pengembangan
Pembangunan

industri
jaringan

(limpahan
jalan

dari

lingkar

Kawasan

Ekonomi

pesisir mengelilingi

Khusus);

pulau

yang

menghubungkan simpul transit (pelabuhan dan terminal) serta pusat aktivitas
untuk meningkatkan kemudahan mobilitas penduduk
2

Meral

Sebagai

zona

perdagangan

internasional;

Konsentrasi

industri

dan

pertambangan; Peningkatan kapasitas bongkar muat pelabuhan Tanjung
Pasir untuk mendukung kegiatan industri di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).
3

Moro

Sebagai simpul distribusi (pelabuhan); Untuk kegiatan perikanan dan
pertambangan; Konsentrasi permukiman; Pembangunan jaringan jalan lingkar
pesisir pada setiap pulau berpenghuni sebagai upaya untuk menjangkau
seluruh

area

kepulauan

sehingga

diharapkan

pembangunan

dapat

terdistribusi secara merata.
4

Bandar Seri Bintan

Pusat pemerintahan kabupaten; Pusat kegiatan utama dengan skala pelayanan
meliputi seluruh kabupaten; Pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi
pelabuhan di Bandar Seri Bintan dari pelabuhan lokal menjadi skala
pelayanan pelabuhan regional, pelabuhan utama dan pelabuhan khusus.

5

Tanjung Uban

Sebagai pusat kecamatan dengan skala pelayanan lokal (Bintan Utara dan
Teluk

Sebong);

Untuk

kegiatan

industri,

pertambangan,

pertanian,

permukiman, perdagangan, dan pariwisata; Untuk pengembangan fungsi
pelabuhan lokal yaitu pelabuhan perikanan Tanjung Uban menjadi pelabuhan
skala regional; Untuk dikembangkan Terminal tipe C menunjang fungsi
Tanjung Uban sebagai simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa
kecamatan.
6

Kijang

Sebagai pusat kegiatan utama dengan skala pelayanan meliputi Kecamatan
Bintan Timur dan sekitarnya; Untuk kegiatan pertambangan, permukiman,
pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa; Untuk
pengembangan fungsi pelabuhan pelayaran internasional dan regional yaitu
pelabuhan barang/penumpang Sei Kolak Kijang menjadi pelabuhan utama.
Serta pengembangan fungsi pelabuhan pelayaran regional yaitu pelabuhan
Sri Bintan menjadi pelabuhan khusus; Untuk dikembangkan Terminal tipe B
menunjang fungsi Kijang sebagai simpul transportasi skala kabupaten atau
beberapa kecamatan

7

Letung

Sebagai administrasi pemerintahan dan pelayanan sosial; Pusat koleksi dan
distribusi hasil pertanian dan kelautan dari desa-desa sekitarnya; Untuk
kegiatan perdagangan dengan lingkup pelayanan lokal serta penyangga bagi
pertumbuhan dan perkembangan Kota Tarempa; Kota transit bagi pemasaran
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hasil-hasil produksi perkebunan desa-desa sekitarnya di wilayah tengah;
Simpul transportasi dan distribusi (pelabuhan).
8

Tebangladan

Sebagai koleksi dan distribusi hasil pertanian dan kelautan dari daerah
hinterlandnya; Untuk kegiatan perdagangan lokal; Simpul transportasi skala
kabupaten dan kecamatan

9

Sedanau

Sebagai administrasi pemerintahan dan pelayanan sosial; Sebagai pusat
koleksi dan distribusi hasil pertanian dari desa-desa sekitarnya; Pusat
perdagangan lokal serta penyangga pertumbuhan dan perkembangan Kota
Ranai

10

Serasan

Sebagai administrasi pemerintahan; Perhubungan dan pelayanan sosial; Pintu
masuk Kabupaten Natuna dari wilayah timur terutama kota-kota di Provinsi
Kalimantan Barat; Sebagai koleksi dan distribusi hasil pertanian serta kelautan
dari daerah hinterlandnya dengan lingkup pelayanan lokal dan regional;
Untuk

meningkatkan

fasilitas-fasilitas

pendukung

agar

memudahkan

pemasaran hasil produksi yang berasal dari daerah pedalaman
11

Senayang

Sebagai

pusat

pelayanan

sosial

ekonomi

skala

kecamatan;

Pertanian/perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata;
Pusat pelayanan transportasi laut lokal dan regional
12

Pancur

Sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan dan sebagai pusat
pelayanan transportasi laut lokal

Pusat Kegiatan Strategis Nasional
Wilayah yang termasuk ke dalam kategori Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :
No

Nama Kota

Arahan Kegiatan ke Depan sebagai PKSN

1

Kota Batam

a. Sebagai “Pusat Utama Regional” bagi pusat-pusat permukiman perkotaan
di kabupaten/kota sekitar dalam Kawasan Andalan Zona Batam –
Tanjungpinang dan sekitarnya.
b. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang maju dan terbuka di Wilayah
Barat Indonesia, yang mampu hidup berdampingan secara bermarwah
dengan Bandar Dunia Singapura dan bandar dunia yang lain, serta mampu
berperan sebagai salah satu “pusat keunggulan” (center of excellent) di
dunia.
c. Sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional, selain mampu mewadahi
berbagai kepentingan nasional di wilayah perbatasan negara juga mampu
berperan baik sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional dan
sebagai pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional, khususnya ke
ASEAN dan Asia-Pasifik.
d. Sebagai simpul-simpul utama (main outlet) transportasi baik skala regional,
nasional maupun internasional yang didukung dengan sarana dan
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prasarana pendukung transportasi yang lengkap seperti pelabuhan baik
pelabuhan angkutan penumpang maupun pelabuhan angkutan barang,
serta Bandara Pusat Penyebaran Primer yang melayani penerbangan
regional, nasional bahkan internasional.
2

Kota Ranai

a. Sebagai salah satu kota pusat pertumbuhan kawasan perbatasan negara
di Provinsi Kepulauan Riau.
b. Sebagai kawasan andalan laut yang memiliki pusat kegiatan strategis
nasional serta memiliki pelabuhan internasional dan penyeberangan di
Pulau Sumatera
c. Sebagai pusat pelayanan dan pusat ekspor antar pulau serta akses ke
pasar global, sebagai kawasan industri pengolahan bersama dengan
Batam di Kepulauan Riau dan sebagai kawasan pertambangan di wilayah
Sumatera yang dapat medorong perkembangan kawasan sekitarnya.
d. Dalam rencana struktur ruang disiapkan sebagai pusat kegiatan strategis
nasional dan pusat kegiatan wilayah yang melayani wilayah hinterlandnya
yakni Tarempa, Midai, Sedanau, Letung, Serasan.
e. Sebagai pusat pelabuhan internasional dan nasional yang perlu melakukan
berbagai upaya dalam rangka mendukung PKSN di Ranai serta mengingat
adanya kecenderungan bersandarnya kapal-kapal tenker besar di Ranai.

b) Sistem Jaringan Prasarana
1. Sistem Transportasi
Sistem transportasi Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk menunjang kegiatan
ekonomi dan sosial–budaya penduduk, mencakup di dalamnya kegiatan pemerintahan,
kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan industri, kegiatan pariwisata, kegiatan
pertahanan – keamanan dan kegiatan-kegiatan utama perkotaan yang lainnya. Rencana
pengembangan sistem transportasi di Kepulauan Riau, terbagi atas :
a.Sistem transportasi darat yang didukung oleh prasarana dan sarana transportasi
darat dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan wilayah,
meliputi

Lalu

Lintas

dan

Angkutan

jalan

serta

Lalu

Lintas

Angkutan

penyeberangan;
b.Sistem transportasi laut, yang didukung oleh prasarana dan sarana transportasi
laut dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan wilayah;
c. Sistem jaringan transportasi udara, yang didukung oleh prasarana dan sarana
transportasi udara dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan
wilayah.
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2. Sistem Jaringan Energi
Rencana sistem jaringan energi di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan sistem
interkoneksi jaringan energi, yang terdiri dari sistem interkoneksi Pulau Batam, sistem
interkoneksi Natuna, sistem interkoneksi Pulau Bintan, dan sistem interkoneksi Pulau
Karimun.
3. Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pengembangan layanan telekomunikasi wilayah Provinsi Kepulauan Riau perlu
diarahkan ke perkotaan-perkotaan yang telah menunjukkan prospek perkembangan yang
baik tersebut dengan menambah kapasitas Satuan sambungan Telepon (SST) pada
STO- STO yang sudah ada. Untuk STO-STO di perkotaan yang rate of occupancy-nya
rendah, penambahan SST dilakukan secara bertahap dalam jangka menengah dan
panjang setelah kapasitas SST terpasang terisi seluruhnya.
4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pengembangan sumber daya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan
akses

secara

adil

kepada

seluruh

masyarakat

untuk

mendapatkan

air

dan

mengendalikan daya rusak akibat air. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 47 buah
sungai yang membantang di 8 pulau dan sungai ini merupakan sumber air utama untuk
kehidupan sehari hari masyarakat

b. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi
No
A.

Pola Ruang
KAWASAN LINDUNG
Kawasan
Yang
Memberikan
Perlindungan Kawasan Bawahnya
a. Kawasan Hutan Lindung

Arahan





b. Kawasan Bergambut





Kawasan hutan lindung adalah kawasan
yang memiliki sifat khas yang mampu
memberikan
perlindungan
kepada
kawasan sekitar maupun bawahannya
sebagai pengatur tata air pencegahan
banjir dan erosi serta memelihara
kesuburan tanah
Berdasarkan proses paduserasi kawasan
hutan Provinsi Kepulauan Riau, diusulkan
beberapa kawasan hutan yang ditetapkan
sebagai hutan lindung dengan total luas
kawasan adalah 75.092.02 Ha
Kawasan bergambut adalah kawasan
yang
unsur
pembentuk
tanahnya
sebagian besar berupa sisa-sisa bahan
organik yang tertimbun dalam waktu yang
lama yang memiliki kritera ketebalan 3 m
atau lebih yang terdapat di bagian hulu
sungai dan rawa
Hanya berada di Kabupaten Karimun dan
Kabupaten Natuna

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2005-2025

89

c. Kawasan Resapan Air





Kawasan Lindung Yang Berfungsi
untuk Memberikan Perlindungan
Setempat
a. Kawasan Sempadan Pantai


b.

c.

d.

e.

f.

Kawasan resapan air adalah kawasan
yang mempunyai kemampuan tinggi untuk
meresapkan
air
hujan
sehingga
merupakan tempat pengisian air bumi
(akuifer) yang berguna sebagai sumber air
Kawasan resapan air dapat di arahkan
untuk semua pulau–pulau besar yang
memiliki daratan luas terutama pada kota
atau pusat-pusat pelayanan

Sempadan Pantai adalah daratan
sepanjang
tepian
yang
lebarnya
proposional dengan bentuk dan kondisi
pantai

Provinsi Kepulauan Riau memiliki garis
pantai sepanjang 2.367,6 Km yang harus
dipertahankan kondisinya terutama pada
daerah-daerah rawan abrasi yang
berhadapan langsung ke laut lepas yaitu
di Kabupaten
Natuna,
Kabupaten
Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga,
Kabupaten Bintan dan Kabupaten
Karimun
Kawasan Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan
sepanjang kiri kanan sungai termasuk
sungai-sungai buatan/kanal/saluran irigasi
primer

Sekurang-kurangnya 100 meter dikiri
kanan sungai besar dan 50 meter di kiri
kanan anak sungai untuk seluruh
kawasan Provinsi Kepulauan Riau
Kawasan Sekitar Danau dan 
Kawasan sekitar mata air adalah kawasan
Waduk
di sekeliling mata air yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi mata air

Pengamanan daerah sempadan danau
dan waduk merupakan hal yang sangat
penting untuk dilakukan mengingat danau
dan waduk merupakan salah satu sumber
air bersih di beberapa pusat perkotaan
seperti di Batam dan di Pulau Bintan
Ruang Terbuka Hijau Kota

Ruang terbuka hijau adalah lahan yang
didominasi komunitas tumbuhan yang
berada padakawasan perkotaan yang
berfungsi sebagai paru-paru kota dan
daerah resapan
Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan
di sekeliling mata air yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi mata air

Sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200
meter di sekitar mata air untuk seluruh
mata air yang ada di Provinsi Kepulauan
Riau
Pulau-pulau Kecil

Pulau dengan luas lebih kecil atau sama
dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer
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Kawasan Suaka Alam, Pelestarian
Alam dan Cagar Budaya
a. Kawasan Suaka Alam



b. Kawasan Suaka Alam Laut dan
perairan lainnya



c. Kawasan Pantai Berhutan Bakau





d. Taman Wisata Alam dan Taman
Wisata Alam Laut



e. Kawasan Cagar budaya dan Ilmu
Pengetahuan



Kawasan Rawan Bencana
a. Kawasan Rawan Tanah Longsor

b. Kawasan
Pasang

Rawan

Gelombang







c. Kawasan Rawan Banjir



persegi) beserta kesatuan ekosistemnya
Pulau-pulau kecil yang terdapat di
Kabupaten Lingga, Karimun, Natuna, dan
Kepulauan Anambas

Kawasan suaka alam adalah kawasan
yang memiliki ekosistem khas yang
merupakan habitat alami yang memberi
perlindungan bagi perkembangan flora
fauna yang khas dan beraneka ragam
Taman
Nasional
Laut
Kepulauan
Anambas dengan luas 197.113,70 Ha dan
Taman Nasional Laut Tambelan dengan
luas 1.212.214,75 Ha
Ekosistem hutan bakau merupakan salah
satu ekosistem yang dominan dan
memiliki peranan yang penting mengingat
fungsinya sebagai pelindung wilayah
Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari
pulau-pulau kecil
Untuk perlindungannya maka ditetapkan
kawasan yang memiliki koridor di
sepanjang pantai dengan lebar 130 kali
nilai rata- rata perbedaan air pasang
Provinsi Kepulauan Riau memiliki Taman
Wisata Alam Muka Kuning yang terdapat
di Batam, yang diusulkan dalam
paduserasi kawasan hutan seluas 931,05
Ha. Selain itu juga terdapat Taman Buru di
Pualu
Rempang
dengan
usulan
paduserasi kawasan hutan seluas 2.035
Ha
Tempat serta ruang di sekitar bangunan
bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan
kawasan dengan bentukan geologi
tertentu yang mempunyai manfaat tinggi
untuk pengembangan ilmu pengetahuan
Kawasan banyak terdapat di area dan
kawasan bekas tambang dan Kawasan
terkena Pemotongan lereng terdapat di
Pulau Karimun dan pulau Kundur di
Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan,
Pulau Singkep di kabupaten Lingga, Kota
Batam
Kawasan yang berada sekitar pantai
rawan terhadap gelombang pasang
dengan kecepatan akibat angin kencang
atau gravitasi bulan atau matahari
Kawasan ini sangat rawan bagi pulau kecil
yang berada dilaut lepas seperti
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan
Anambas dan Kabupaten Bintan
Kawasan rawan banjir adalah kawasan
yang identifikasikan sering atau berpotensi
tinggi mengalami bencana alam banjir
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B,

KAWASAN BUDIDAYA





a. Kawasan Hutan Produksi





b. Pengembangan Pertanian
Pangan



c. Kawasan Perkebunan



d. Kawasan Perikanan



e. Kawasan Pertambangan



f. Kawasan Perindustrian



Kawasan budidaya merupakan kawasan
daratan
yang
berpotensi
untuk
dikembangkan baik untuk kepentingan
usaha produksi maupun pemukiman
penduduk
Di Provinsi Kepulauan Riau luas kawasan
budidaya
yang
diarahkan
adalah
272,412.31 Ha
Kawasan hutan produksi terbatas dinilai
dengan faktor-faktor lereng lapangan,
jenis tanah, curah hujan yang mempunyai
nilai skor 125-174, diluar hutan konversi
lainnya
Kawasan hutan produksi tetap yang
berada di provinsi Kepulauan Riau terletak
di pulau-pulau besar yaitu di P. Bintan, P.
Batam, P. Rempang, P. Bulan, P. Galang,
P. Kundur, P. Karimun, P. Lingga, P.
Singkep, P. Bunguran, P. Jemaja, P.
Siantan
Kawasan pertanian pangan terdapat di
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan
Anambas, Kabupaten Karimun dan
Kabupaten Lingga
Kawasan peruntukan ini berada pada
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan
Anambas,
Kabupaten
Karimun,
Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan dan
Kota Batam
Kawasan perikanan merupakan kawasan
yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
penangkapan, budi daya dan industri
pengolahan hasil perikanan dan tidak
mennganggu kelestarian hidup
Potensi pertambangan yang ada di
provinsi Kepulauan Riau berupa hasil
tambang batu granit, pasir dan timah di
Kabupaten Karimun, hasil tambang
bauksit di kabupaten Bintan, Hasil
tambang minyak dan gas di kabupaten
Natuna dan Kabupaten Kepulauan
Anambas
Arahan kebijakan kawasan perindustrian
di Provinsi Kepulauan Riau
a. Kota
Batam
sebagai
industri
elektronik dan pariwisata
b. Kabupaten Bintan sebagai industri
pariwisata
c. Kabupaten Karimun sebagai industri
galangan kapal
d. Kabupaten Kep. Anambas sebagai
Industri Pengolahan hasil perikanan
e. Kabupaten Natuna sebagai kawasan
industri Pengolahan hasil perikanan
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C.

g. Kawasan Pariwisata



Arahan
Kepariwisataan
Provinsi
Kepulauan Riau terdiri dari 6 (enam)
Unit
Pengembangan
Wilayah
Pariwisata:
a. Unit
Pengembangan
Wilayah
Pariwisata
A
(Kota
Batam)
pengembangannya
diarahkan
untuk
pengembangan
wisata
konferensi (MICE) dan wisata
belanja
b. Unit
Pengembangan
Wilayah
Pariwisata B, pengembangannya
diarahkan pada:
 Kota Tanjungpinang diarahkan
untuk pengembangan wisata
sejarah dan wisata belanja.
 Kabupaten Bintan diarahkan
untuk pengembangan wisata
terpadu dan ekowisata
c. Unit
Pengembangan
Wilayah
Pariwisata C (Kabupaten Karimun),
pengembangannya
diarahkan
untuk pengembangan wisata bahari
serta wisata minat khusus
d. Unit
Pengembangan
Wilayah
Pariwisata D (Kabupaten Lingga),
pengembangannya diarahkan pada
pengembangan wisata budaya dan
sejarah serta agrowisata
e. Unit
Pengembangan
Wilayah
Pariwisata E (Kabupaten Natuna),
pengembangannya diarahkan pada
pengembangan wisata bahari (laut
dan dasar laut) serta wisata minat
khusus
f. Unit
Pengembangan
Wilayah
Pariwisata F (Kabupaten Kep.
Anambas),
pengembangannya
diarahkan pada pengembangan
wisata bahari (laut dan dasar laut)

h. Kawasan Permukiman



Permukiman Kota: Mengembangkan
kawasan permukiman kota sebagai
tempat pemusatan penduduk yang
ditunjang oleh pendidikan prasarana dan
sarana perkotaan yang memadai sesuai
dengan fungsi dan hirarkinya



Permukiman
Perdesaan:
Mengembangkan kawasan permukiman
yang terkait dengan kegiatan budidaya
pertanian yang terbesar sesuai dengan
potensi pertanian

KAWASAN LAUT



Rencana pola ruang laut terdiri dari
pengembangan
dan
pengelolaan
budidaya
laut,
budidaya
payau
(brackish
water)
dan
kawasan
konservasi laut daerah serta daerah
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perlindungan laut.


Kawasan perairan yang berada di
antara pulau, selat, muara sungai dan
sekitar pantai merupakan kawasan
perikanan.
Kawasan
perikanan
(budidaya, penangkapan, konservasi
dan wisata bahari) berada pada posisi
0 (nol) sampai 7 (tujuh) mill laut.
Sedangkan kawasan penangkapan
lepas pantai berada pada posisi 7
(tujuh) sampai dengan 12 (dua belas)
mill laut. Di luar kawasan tersebut
adalah
kawasan
bebas
untuk
pengembangan ekonomi daerah

c. Kawasan Strategis Provinsi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan
Strategis Nasional, yakni:
1.Kawasan Perbatasan Laut RI, termasuk 19 pulau kecil terluar yang terletak di
Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai,
Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua,
Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa,
Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, dan Nongsa/Putri) dengan negara
Malaysia/Vietnam/Singapura. Kawasan Strategis Nasional ini ditetapkan sebagai
tahap pengembangan pertama, dengan bentuk pengembangan/peningkatan
kualitas kawasan.
2.Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas. Kawasan Strategis Nasional ini ditetapkan sebagai tahap
pengembangan pertama, dengan bentuk pengembangan/peningkatan kualitas
kawasan.

2.3. Tantangan Masa Depan
2.3.1. Lingkungan
Di perkirakan dalam 20 tahun mendatang Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi
kawasan andalan ekonomi baik regional, nasional maupun internasional. Hal ini
didasarkan pada kondisi lalulintas perdagangan dunia yang semakin berkembang dan
terbatasnya ruang di Singapura dalam menampung kegiatan ekonomi dunia.
Provinsi Kepulauan Riau dikaruniai letak dan kondisi geografis yang strategis perlu
memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selat
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Malaka sebagai salah satu pusat lalu lintas perdagangan internasional memiliki potensi
yang sangat besar untuk mendorong ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu
Provinsi Kepulauan Riau harus mampu mengelola dan mengambangkan potensi
ekonomi daerah dengan memanfaatkan kemajuan negara tetangga yang sudah maju.
Kondisi lingkungan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam
pembangunan
bergantung

jangka

kepada

panjang

daya

karena

dukung

keberlangsungan

dan daya

pembangunan

saing lingkungan

suatu

sangat
daerah.

Ketergantungan kepada sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunan harus
semakin dikurangi secara bertahap, dengan kata lain pemanfaatan sumber daya alam
harus dilakukan secara terencana dan berdasarkan prinsip kelestarian. Jika hal ini tidak
dilakukan, maka dalam jangka panjang sumber daya alam yang ada habis terkuras serta
menyebabkan biaya ekonomi tinggi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pulau kecil memiliki potensi untuk dikembangkan dan sekarang belum dimanfaatkan.
Dimasa datang pulau-pulau kecil yang potensial akan menjadi primadona bagi
pengembangan sektor kelautan dan maritim terutama bagi kegiatan wisata dan budidaya
serta ekplorasi hasil laut dan perikanan. Peranannya akan lebih meningkat terutama
dengan adanya kecenderungan pelaku wisata baik domestik maupun mancanegara
untuk mencoba dan mencari objek tujuan wisata lain yang berbeda dari wisata
konvensional.
Keberadaan lebih dari 2000 pulau kosong akan menjadi andalan ekonomi daerah
terutama jika didukung dengan kebijakan kerjasama antar negara dalam pengelolaan dan
pemanfaatan pulau bagi kegiatan ekonomi dengan kerjasama pihak swasta baik dalam
negeri maupun luar negeri dengan tetap memperhatikan wawasan kebangsaan dan rasa
nasionalisme. Pulau terluar yang sekarang berjumlah 19 buah akan menjadi beranda
terdepan dalam menunjukan identitas negara dan daerah, terutama jika dibangun fasilitas
dan sarana pendukung sehingga bermanfaat bagi kegiatan ekonomi daerah.
Keterbatasan kegiatan ekonomi dimasa datang akibat dipengaruhi cuaca terutama
musim utara akan dikurangi kendalanya dengan menyediakan jenis angkutan yang
sesuai dengan kebutuhan dan volume yang lebih besar ditambah dengan usaha inovatif
dalam mencari jenis angkutan dan transportasi yang aman dan terpadu. Pengembangan
teknologi khususnya jasa konstruksi diharapkan akan mampu mendorong pembangunan
infrastruktur penghubung antar pulau.
Sumber air yang terbatas jika tidak diikuti dengan kebijakan pengelolaan lingkungan
hidup dan upaya merehabilitasi kawasan hutan sekitar sumber air dan memanfaatkan
teknologi pencarian sumber air, akan menimbulkan kelangkaan bagi pemenuhan
kebutuhan air.
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Pengaturan pemukiman dan pemanfaatan ruang terutama disekitar sepadan pantai,
sepadan sungai dan sekitar sumber mata air harus benar-benar diatur dan mengikuti
rencana tata ruang yang sudah ditetapkan. Sungai dan mata air sebagai sumber
kehidupan dan sumber kebutuhan pokok merupakan sumber daya alam yang memilki
keterbatasan. Peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat akan semakin meningkat
sejalan dengan semakin bertambahnya penduduk.
Di dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka panjang, perlu ditiadakan
pembuangan segala jenis limbah di perairan dan pulau-pulau di kawasan Kepulauan Riau.
Pembuangan limbah bahan berbahaya dari atau melalui negara tetangga, seperti Singapura,
Malaysia, Vietnam dan Thailand yang sering terjadi perlu di awasi dan ditindak lanjuti atau
perlu dilakukan re-ekspor limbah-limbah yang telah masuk ke kawasan perairan dan pulau
pulau di Kepulauan Riau. Dengan demikian tindak lanjut pengawasan harus mampu
mengusut siapa pengimpornya, dan diusut secara yuridis, sehingga kawasan Kepulauan
Riau bukan tempat pembuangan sampah oleh negara lain.
Perlu didesian atau di tentukan zona rehabilitasi mengingat kawasan daerah lindung
sebagian besar telah mengalami kerusakan atau telah mengalami kemunduran potensi
serta perlu dilakukan suatu tindakan perbaikan kembali. Perbaikan daerah yang telah
rusak tersebut karena memerlukan waktu untuk penyembuhan (recovery) dalam jangka
waktu tertentu maka dapat di masukkan kedalam mintakan rehabilitasi. Mintakat ini tentu
saja setelah sembuh, kemungkinan dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan tujuan
pengelolaan.
Lokasi mintakat rehabilitasi di Kepulauan Riau, dapat dilakukan baik didarat maupun
di laut, mengingat terdapat juga sumber daya perairan yang telah mengalami kerusakan.
Seperti halnya aneka ragam terumbu karang yang telah rusak karena adanya eksploitasi
ikan yang tidak ramah lingkungan, demikian juga adanya penebangan hutan yang
berlebihan, kerusakan lahan karena proses penambangan bahan tambang, dan aneka
kerusakan sumber daya alam yang mungkin disebabkan oleh bencana alam.

2.3.2. Demografi dan Kependudukan
Aspek kependudukan terutama jumlah penduduk menjadi hal yang utama dalam
pembangunan. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan
sekaligus dapat menjadi beban dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan
menjadi beban manakala peningkatan jumlah penduduk tidak diikuti oleh peningkatan
produktivitas

tenaga

kerja.

Sementara

peningkatan

produktivitas

hanya

dapat

ditingkatkan bilamana penduduk mempunyai keahlian (skill). Untuk dapat menjadi modal
dasar pembangunan, maka jumlah penduduk yang besar harus disertai dengan kualitas
SDM yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut maka penanganan kependudukan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2005-2025

96

sangat penting agar potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam
pembangunan daerah. Beberapa aspek yang penting yang berkaitan dengan
kependudukan adalah pertumbuhan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta
strukturnya.
Dengan tingkat perkembangan penduduk rata-rata 4-6 persen diperkirakan
penduduk pada Tahun 2025 akan mencapai angka 3 juta orang lebih. Jumlah penduduk
yang besar akan memerlukan penyediaan pelayanan dasar, prasarana publik dan
infrastruktur bagi kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Jika tidak dilakukan pengendalian
penduduk mulai sekarang, dimasa datang akan menimbulkan masalah sosial yang besar,
terutama dengan semakin berkembangnya ekonomi Kepulauan Riau. Ditambah lagi
dengan dukungan lingkungan alam dari aspek geologi yang relatif lebih “aman” dari
bencana, akan menimbulkan migrasi yang lebih besar dan ini akan memberikan dampak
bagi pertambahan penduduk yang semakin tinggi dan akan menimbulkan kesulitan bagi
pembangunan dimasa yang akan datang.
Persebaran penduduk tidak merata dan mayoritas berada di pusat ekonomi seperti
Batam, akan memberikan dampak terhadap pemerataan pelayanan terutama pelayanan
dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta pelayanan publik lainnya. Jumlah
penduduk yang tidak seimbang antara satu daerah dan dengan laju pertumbuhan
penduduk yang berbeda akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah lainnya
sehingga akan menurunkan pendapatan ekonomi dan kualitas hidup secara keseluruhan.
Masalah

penduduk

berkaitan

dengan

masalah

ketenagakerjaan,

tingkat

pertumbuhan penduduk yang tinggi namun tidak disertai dengan penyediaan lapangan
kerja yang memadai, lebih banyak dan lebih terbuka akan berpengaruh pada tingginya
tingkat pengangguran dan berpotensi menimbulkan masalah sosial. Sejumlah investor
yang menanamkan modalnya di Kepulauan Riau, terutama Batam masih mengeluhkan
peran serikat kerja yang belum optimal dan fungsi hubungan industrial yang belum
berjalan sehingga masih terjadi penyelesaian masalah dengan cara pemogokan dan
berujung pada pemutusan hubungan kerja dan tuntutan penetapan uang pasongan, uang
penghargaan dan ganti rugi perusahaan dari pekerja.
Umumnya penduduk yang terbanyak berdomisili di Kota Batam dan sebagian besar
merupakan pendatang. Usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Kota Batam juga
telah dilakukan melalui pengendalian arus pendatang yang masuk Kota Batam dalam suatu
Peraturan Daerah Kependudukan atau lebih dikenal dengan Peraturan Daerah tentang
Kependudukan (Perdaduk). Dimasa datang perlu menerapkan pengendalian penduduk
dengan lebih mengefektifkan Perdaduk atau pengaturan yang lebih manusiawi dan
mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas.
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2.3.3. Perekonomian Daerah
Perekonomian Kepulauan Riau dalam masa 20 tahun mendatang akan menjadi
andalan nasional terutama jika dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
yang diperkirakan akan menampati urutan 5 besar secara nasional. Dengan
perkembangan ekonomi dan kecenderungan peralihan sektor utama akibat bergesernya
sektor ekonomi daerah, setiap penduduknya akan menikmati pendapatan yang lebih baik
dibandingkan daerah yang berdekatan dan akan mencapai nilai yang hampir sama dan
mendekati rata-rata perkapita negara tetangga. Kondisi tersebut bisa diwujudkan bila
kerjasama dan dukungan pemerintah dengan dunia usaha konsisten terhadap
pelaksanaan dan keberadaan Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
nasional di Bagian Barat Indonesia.
Dengan potensi ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan
masing-masing sesuai dengan perhitungan Location Quotient (LQ) pada kondisi
sekarang. Batam sebagai pusat industri dan jasa akan terus memegang peranan dalam
perekonomian daerah. Pengembangan sektor perikanan dan kelautan akan menjadi
andalan bagi Kabupaten Karimun, Lingga dan Natuna serta Kepulauan Anambas.
Pengelolaan sumber daya alam seperti Migas dan tambang mineral lainnya akan
diupayakan menjadi bagian daerah dengan melibatkan BUMD dan dunia usaha
profesional yang sejenis.
Kondisi umum daerah Provinsi Kepulauan Riau di masa mendatang dapat diprediksi
melalui aspek pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor lain
di daerah ini. Dengan mempertimbangkan berbagai peluang yang ada serta asumsi
keadaan ekonomi nasional yang lebih stabil, maka proyeksi rata-rata pertumbuhan
ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2005-2010 adalah sebesar 7,3% per
tahun; 2011-2015 sebesar 7,4 % per tahun, turun menjadi 6,5 % pada periode 2016-2020
dan 6,0 % pada periode 2021-2025. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam 20 tahun ke
depan

yang

cenderung

akan

mengalami

penurunan

ini

disebabkan

proyeksi

pertumbuhan ekonomi pada periode awal (2005-2015) yang cukup tinggi sehingga pada
periode berikutnya mengalami perlambatan pertumbuhan karena diperkirakan akan
terjadi pergeseran struktur ekonomi dari Provinsi Kepulauan Riau dari sektor sekunder ke
tersier.
Sektor industri pengolahan diproyeksikan masih menjadi penggerak utama
perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dengan kontribusi mencapai lebih dari 50%
setiap tahun. Sektor lain yang juga dapat mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor
perdagangan dan jasa dimana sektor ini akan memegang peranan yang semakin penting
seiring dengan mulai jenuhnya perkembangan sektor industri pengolahan. Lonjakan
pertumbuhan sektor jasa akan terlihat signifikan pada 5 tahun terakhir dengan
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peningkatan lebih dari 100%. Di sisi lain, sektor pertanian dan perternakan akan
mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan yang hanya mencapai 3% per
tahun. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,54%
per tahun selama periode 2005–2025 tentunya diharapkan dapat menciptakan lapangan
kerja baru guna mengatasi persoalan pengangguran serta menjadi dasar bagi
pertumbuhan ekonomi pada periode pembangunan selanjutnya.
Dengan berkembangnya perekonomian daerah akan memberi dampak bagi
peningkatan penerimaan daerah khususnya pajak daerah, sehingga akan mendorong
masyarakat lebih berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkat kesadaran akan hak
dan kewajibannya. Tantangan yang perlu diantipasi adalah bagaimana membuat aturan
hukum yang seimbang antara keinginan meningkatkan pendapatan dengan keterbatasan
terhadap ekonomi secara keseluruhan. Menurunkan kesenjangan antara pendapatan
masyarakat yang tinggi dengan masyarakat yang berpendapatan rendah, adalah
tantangan yang harus diperhatikan dalam masa 20 tahun mendatang.
Produk pertanian merupakan kebutuhan vital dimasa datang, oleh karena itu
ketergantungan dari luar daerah akan dikurangi dengan mengoptimalkan potensi lahan
pertanian dan perkebunan. Dengan lahan yang terbatas, maka tantangan dimasa datang
adalah mengarahkan pembangunan non budidaya pertanian dan perkebunan ke lahan
yang tidak sesuai bagi kegiatan pertanian. Sedangkan lahan yang potensi untuk
pertanian perlu tetap dipertahankan untuk meningkatkan daya dukungan dan daya
tampung bagi kegiatan pertanian.
Bersamaan dengan itu kebutuhan akan daging baik sapi atau unggas perlu terus
ditingkatkan pengembangannya, terutama pembinaan petani dan peternak. Hal ini perlu
mengingat biaya yang ditanggung lebih mahal jika terus menerus harus menerima daging
dari luar daerah apalagi luar negeri. Pengembangan lahan peternakan dan peningkatan
minat masyarakat akan ternak perlu terus ditingkatkan jika tidak akan menghadapi
kelangkaan akan sumber protein hewani bagi kebutuhan dasar penduduk yang
mendukung kualitas hidup masyarakat.

2.3.4. Kelautan dan Perikanan
Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar karena
97% wilayah Kepulauan Riau merupakan lautan dan hanya 3% saja daratannya. Potensi
kelautan meliputi kekayaan bawah laut dan permukaan laut. Potensi perikanan yang
dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya,
Pengolahan produk perikanan, Industri bioteknologi kelautan, Industri sumberdaya lautdalam dan

pemanfaatan

muatan

barang

kapal

tenggelam,

serta

biodiversitas

sumberdaya perikanan.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2005-2025

99

Pemanfaatan sumberdaya perikanan masih rendah terutama di kawasan perikanan
yang potensial. Tantangan yang dihadapi dalam bidang kelautan dan perikanan adalah
bagaimana mengendalikan pencurian ikan (illegal fishing) oleh kapal-kapal asing dan
lokal dengan menggunakan alat tangkap yang dapat menyebabkan kerusakan biota dan
ekosistem laut serta terjaminnya kelangsungan ketersediaan sumberdaya perikanan di
wilayah tangkapan. Tantangan lain adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkan
potensi tersebut dengan penyiapan tenaga yang terampil sehingga tidak tergantung
dengan tenaga dari luar. Tantangan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dan lingkungan agar mampu memberikan kontribusi bagi ekonomi
daerah yang maju dan sejahtera.
Potensi perikanan di Kepulauan Riau sekitar 1.500.000 ton dengan potensi
terbanyak jenis ikan Demersal seperti Kakap, Pari dan lainnya yaitu 656.000 ton, Ikan
pelagis kecil seperti ikan tembang, parang, teri dan lainnya sebesar 513.000 ton dan ikan
hias sebesar 293.595 ton. Selebihnya merupakan jenis ikan karang, cumi-cumi dan
udang dengan potensi sekitar 50.000 ton. Tantangan sektor perikanan adalah
memanfaatkan dan melestarikan potensi dengan pemanfaatan yang berkelanjutan dan
menjaga lingkungan perikanan agar habitatnya tidak rusak dan menimbulkan
pencemaran.
Terumbu karang dengan potensi luas 40,7 juta Ha tersebar di perairan Batam,
Bintan, Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga. Hutan bakau dan Padang lamun
tersebar merata diseluruh pantai dengan potensi luas 55,2 juta Ha dan 11,5 juta Ha.
Potensi perikanan berupa ikan kecil dengan potensi sekitar 513 ribu ton namun pemanfaatanya
baru sekitar 65 %. Ikan demersal (hiu, pari, dll) potensi 656 ribu ton baru dimanfaatkan 75%.
Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan
ikan hias dengan potensi masing-masing sebesar 27,6 ribu ton dan 293,6 ribu ton. Tantangan
dalam pengembangan potensi kelautan adalah bagaimana mengolah potensi agar mampu
memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan dukungan pemanfaatan teknologi
dan riset bidang kelautan dan mengupayakan agar potensi tersebut tetap lestari.

2.3.5. Kehutanan
Kehutanan di Kepulauan Riau cukup banyak namun terbatas jika dimanfaatkan
dalam jangka panjang akan menyebabkan peningkatan lahan kritis. Pemanfaatan hutan
harus lebih selektif terutama hanya untuk kebutuhan lokal dan pokok seperti bagi
pemenuhan hajat masyarakat yang memerlukan kayu dan hasil hutan sebagai bahan
baku utama baik untuk perumahan, pembuatan kapal dan kebutuhan domestik lainnya.
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam skala besar harus dibatasi jika tidak
Kepulauan Riau akan menghadapi masalah dimasa datang. Pelestarian hutan sejalan
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dengan upaya global untuk meningkatkan kadar karbon dunia dan hutan menjadi
investasi yang memberi manfaat bagi seluruh umat manusia.
Perlindungan satwa liar dan hewan khas yang hidup dan berkembang di Kepulauan Riau
baik di darat maupun di laut perlu dilestarikan dan dikembangkan serta dilindungi jika jumlahnya
terbatas. Wilayah ini mempunyai satwa liar daratan dan lautan. Jenis satwa liar daratan yang
ada dikelompokkan ke dalam kelas Aves (burung), mamalia dan reptil (binatang melata).
Sedangkan satwa liar lautan adalah jenis mamalia perairan (ikan). Satwa liar yang dilindungi
(PP No.7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis burung dan satwa) adalah jenis mamalia kera,
kijang/rusa, owa-owa, dan trenggiling. Adapun jenis reptil. terdiri dari Biawak dan Penyu, jenis
aves adalah Burung Elang Jambul, Enggang, Raja Udang Biru dan Rongkong Badak. Jenis
hewan ternak yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau adalah unggas (Ayam Ras, Ayam
Buras dan Itik), Kambing/Domba, Sapi dan Kerbau.

2.2.6. Industri
Kepulauan Riau akan berkembang terus dengan dukungan sektor industri. Industri
yang berkembang pada umumnya berada di Batam, Bintan dan Karimun. Di masa datang
industri diarahkan bagi produksi yang ramah lingkungan dan tidak memberikan kerugian
bagi alam sekitar. Potensi pengembangan industri akan terus meningkat mangingat
Singapura dan sekitarnya memiliki lahan yang terbatas. Namun demikian perlu tetap
dilakukan kerjasama dengan negara maju dalam rangka pengelolaan limbah dari
buangan kegiatan industri.
Karena letaknya yang strategis yang sebagian wilayahnya merupakan lautan dan
berada di jalur perdagangan dunia yang sibuk dan ramai, maka Kepulauan Riau
memanfaatkan potensi tersebut dengan menjadikan kawasan ini sebagai bagian utama
dalam lokomotif ekonomi nasional. Dengan peranan sebagai lokomotif ekonomi nasional
maka di masa yang akan datang kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat dan
perkembangan ekonomi daerah akan sangat mempengaruhi perekonomian nasional.
Penggerak utama pengembangan kawasan ini sebagai lokomotif dan pusat pertumbuhan
ekonomi Indonesia bagian barat ditumpukan kepada sektor industri dan manufaktur. Industri
perkapalan baik offshore maupun shipyard, elektronik, agroindustri dan pengolahan hasil ikan
merupakan kegiatan andalan dimasa datang.

2.3.7. Sumberdaya Mineral dan Energi
Dimasa datang pengelolaan sumberdaya mineral dan energi akan dilakukan bagi
kepentingan ekonomi nasional dan ekonomi daerah. Tantangan dalam pengembangan
sumberdaya mineral dan energi adalah memanfaatkannya bagi kegiatan ekonomi riil
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2005-2025

101

masyarakat. Dalam jangka panjang perlu kerjasama antara pemerintah melalui BUMD,
pemerintah pusat cq BP Migas dan Pertamina dalam rangka ikut mengelola sumberdaya
energi. Di bidang sumberdaya mineral dalam jangka panjang perlu kerjasama antara
pelaku UKM, BUMN, BUMD, Investor Asing, Departemen Energi dan Sumberdaya
Mineral, serta Departemen Perindustrian dalam rangka mengelola sumberdaya mineral.
Pengelolaan sumberdaya mineral dan energi ini dilakukan dengan perhitungan nilai
ekonomis yang harus dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan melihat potensi sumberdaya energi yang cukup besar baik minyak dan gas
bumi yang terdapat di Kabupaten Natuna atau Cekungan Natuna dan Kep. Anambas,
maka sudah selayaknya Provinsi Kepulauan Riau selain sebagai penyangga kepentingan
ekonomi nasional, juga berfungsi sebagai penyangga ekonomi daerah, khususnya dalam
ikut menopang terciptanya usaha industri kecil, menengah dan besar yang membutuhkan
tenaga listrik. Sudah selayaknya Provinsi Kepulauan Riau menjadi penopang dan
pemanfaat rencana pembangunan tenaga listrik nasional sebesar 10.000 mega watt.
Dengan energi listrik ini akan menumbuhkan industri yang memanfaatkan sumberdaya
mineral seperti fabrikasi timah dan pemanfaatannya, fabrikasi bauksit atau aluminium dan
pemanfaatannya, fabrikasi industri bahan bangunan dari granit, fabrikasi industri bahan
keramik dari kaolin, maupun fabrikasi industri bahan bangunan dari pasir kwarsa dalam
skala usaha kecil, menengah dan besar. Apabila hal ini tercapai, maka laju pertumbuhan
ekonomi Provinsi atau daerah akan meningkat, sehingga dampaknya akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional.
Tantangan masa depan di bidang sumberdaya mineral dan energi harus tumbuh
secara sinergi dan direncanakan dalam rencana pembangunan jangka panjang 20052025 Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian kekayaan sumberdaya mineral dan
energi di Provinsi Kepulauan Riau akan mempunyai nilai tambah ekonomi yang lebih
tinggi, mengurangi laju penambangan dan penggalian (konservasi sumberdaya mineral
dan energi), menghambat kerusakan lingkungan dan memperbaiki kerusakan lingkungan
dengan reklamasi.

2.3.8. Permukiman
Peningkatan pertambahan penduduk yang terus bertambah akan memberikan
konsekuensi untuk menyediakan perumahan bagi warganya. Penyiapan kawasan siap
bangun perlu terus ditingkatkan baik luasan, cakupan dan kualitasnya. Kerjasama dengan
pengembang perlu terus dilakukan namun tetap mempertimbangkan bagi pelayanan
kebutuhan dasar masyarakat. Lahan siap bangun bagi pengembangan rumah perorangan
perlu dikendalikan dari waktu kewaktu, hal ini mengingat keterbatasan lahan yang tidak
mencukupi jika semua kawasan dibangun untuk perumahan tanpa mempertimbangkan daya
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dukung lingkungan. Orientasi pengembangan perumahan khususnya di kawasan perkotaan
dan cepat tumbuh diarahkan bagi “rumah tumbuh” atau vertikal. Dengan demikian akan
mengurangi tekanan bagi penyempitan lahan untuk aktivitas masyarakat secara keseluruhan.
Disamping itu setiap kawasan perumahan sudah diarahkan bagi penyediaan sarana sosial
dan menjadi kebutuhan penghuninya.
Istilah rumah liar atau ruli lebih dikenal di Pulau Batam, harus ditekan dan dihindari
pertumbuhannya, karena selain akan meningkatkan citra kota yang tidak teratur juga akan
memberi dampak negatif bagi keamanan dan ketertiban lingkungan. Di masa yang akan
datang integrasi pengendalian penduduk akan memberikan manfaat bagi pelayanan
kebutuhan sosial masyarakat. Sedangkan bagi kawasan pedesaan dan pesisir dan
pemukiman penduduk yang terisolir perlu tetap ditingkatkan kualitas lingkungan dan
perumahan dengan program yang terkoordinasi dan rencana yang berkesinambungan.
Pada Tahun 2006 jumlah rumah tangga sekitar 353 ribu lebih, dengan pertumbuhan
penduduk yang konstan maka pada waktu 20 tahun yang akan datang akan terdapat sekitar
800 ribu rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan rumah dengan jumlah demikian
diperlukan luas lahan sekitar 70 juta m2, dengan asumsi kapling siap bangun minimum 54
m2. Kepadatan rumah yang terbesar tetap di Batam disusul dengan Tanjungpinang dan
Karimun.

2.3.9. Wisata
Dengan kondisi pengelolaan dan pengembangan wisata sekarang saja, Kepuluan Riau
merupakan peringkat ke tiga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara setelah Bali dan
Jakarta. Di masa yang akan datang melalui pengelolaan kawasan dan objek wisata baru akan
mampu meningkatkan jumlah kunjungan secara signifikan. Sarana pariwisata perlu
ditingkatkan, manajemen terus dikembangkan agar lebih maju dan efektif, kemudahan terus
dilakukan dan promosi berkelanjutan adalah langkah yang dilakukan agar kondisi yang ada
dapat dipertahankan.
Untuk jangka panjang tantang pembangunan kepariwisataan adalah bagaimana
mengintegrasikan kegiatan wisata yang terpadu dalam suatu sistem yang saling terkait dan
saling menguntungkan. Dengan demikian pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
harus diikuti dengan pengembangan inftrastruktur perhubungan yang baik dan lancar,
pengelola dan manajemen travel yang baik serta partisipasi masyarakat dalam mendukung
kegiatan wisata baik dalam bentuk menjaga lingkungan yang aman maupun dalam
berkontribusi pada kegiatan ekonomi yang kreatif.
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2.3.10. Pendidikan
Rasio murid sekolah juga merupakan salah satu indikator input yang sangat penting
dalam kaitannya untuk menentukan bahwa suatu sekolah baru perlu dibangun di suatu
wilayah. Perbandingan antara jumlah murid dan sekolah yang cukup baik, dimana
misalnya di Karimun satu bangunan sekolah menampung 64 murid, demikian halnya
dengan kabupaten lain. Perbandingan antara jumlah murid dan sekolah juga cukup baik,
misalnya di kota Batam dimana 14 murid ditangani oleh 1 orang guru. Namun,
masalahnya adalah apabila bangunan dan fasilitas sekolah serta guru hanya
terkonsentrasi di kabupaten/kota tertentu saja maka kabupaten/kota lainnya mengalami
kekurangan fasilitas sekolah dan tenaga pengajar/guru.
Tantangan yang dihadapi Kepulauan Riau dalam 20 tahun ke depan dalam bidang
pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing
dalam pergaulan global, meningkatkan pelayanan dalam bentuk pemerataan pendidikan
di seluruh wilayah dan meningkatkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
kehidupan masyarakat di segala bidang terutama yang berkaitan dengan potensi daerah.
Meningkatnya jumlah penduduk dan terbatasnya lahan serta kondisi alam yang terdiri
dari laut dan tersebar memerlukan strategi dalam mempercepat pembangunan
pendidikan yang maju, murah dan modern.
Persoalan lainnya adalah Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki data yang
lengkap berkaitan dengan pendidikan. Seiring dengan pembangunan di bidang lain,
pemerintah daerah akan mengumpulkan data dan informasi yang lengkap sehingga
kebijakan dalam jangka 20 tahun kedepan dapat dijalankan dengan baik. Dalam 20 tahun
kedepan diharapkan tingkat partisipasi pendidikan yang lebih tinggi untuk semua usia
dan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Angka melek huruf akan
ditingkatkan menjadi 100 % beserta penguasaan bahasa asing yang menjadi bahasa
pergaulan dan bisnis internasional.

2.3.11. Kesehatan
Tantangan dalam bidang kesehatan adalah meningkatkan jangkauan pelayanan dan
kualitas sarana dan prasaran serta pelayanan medis. Dengan semakin pesatnya
perkembangan pelayanan kesehatan di negara tetangga, maka upaya mengurangi
ketergantungan masyarakat berobat ke luar negeri harus ditekan dengan cara
menambah jumlah tenaga medis dan sarana yang maju dan modern serta manajemen
pelayanan Rumah Sakit yang profesional.
Tantangan berikut adalah memberikan kemudahan jangkauan bagi kelompok
masyarakat yang terpencil, rawan sosial dan daerah yang memilik kondisi alam yang
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tergantung musim. Sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas dan balai pengobatan)
relatif tersebar walaupun masih tetap terkonsentrasi di Kota Batam, terutama penyediaan
sarana rumah sakit. Dominasi pelayanan kesehatan pada suatu daerah terutama Batam,
akan memberikan dampak bagi mahalnya biaya berobat bagi masyarakat terpencil.
Penyebaran pembangunan sarana prasarana sejalan dengan peningkatan mutu dan
dukungan prosedur yang murah dan mudah. Dalam jangka pendek, kekurangan tenaga
medis harus dipasok dari luar Provinsi guna mempertahan tingkat kesehatan masyarakat.
Sedangkan dalam jangka panjang, Provinsi Kepulauan Riau harus mampu menyediakan
semua fasilitas kesehatan yang baik termasuk tenaga medis.

2.3.12. Kesejahteraan Sosial
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadi salah satu indikator dalam
keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Nilai IPM adalah merupakan komposit dari
angka harapan hidup saat lahir, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas,
dan gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan
pendidikan tinggi, serta pendapatan domestik bruto per kapita yang dihitung berdasarkan
paritas daya beli (Purchasing Power Parirty). Dengan demikian, maka pembangunan
bangsa dan daerah sebagai unsurnya harus diarahkan pada perbaikan layanan
kesehatan pada masyarakat, pendidikan, serta PDRB sebagai determinan yang
merangkum berbagai variabel penyusunan IPM. Sangat disadari bahwa kinerja
determinan indikator kesejahteraan masyarakat tersebut pada gilirannya sangat
tergantung pada berbagai variabel internal dan eksternal yang secara simultan saling kait
mengkait satu dengan lainnya. Angka harapan hidup saat lahir sebagai misal sangat
tergantung pada tingkat pendidikan dan pendapatan perkapita penduduk sementara
tingkat pendidikan sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana serta kualitas sumber
daya manusia pengelola pendidikan yang dimiliki. Saling keterkaitan di antara variabel
pembangunan tersebut menyebabkan perencanaan pembangunan hendaknya dilakukan
secara terintegrasi dan didasarkan pada kajian keterkaitan antar variabel yang dilakukan
secara terintegrasi dan simultan.
Pembangunan ditujukan bagi seluruh kelompok masyarakat, maka tantangan 20
tahun

kedepan

adalah

bagaimana

menurunkan

kesenjangan

antar

kelompok

berpenghasilan tinggi dan menengah dengan penghasilan rendah. Meningkatkan kualitas
dan kemampuan SDMM secara terintegrasi dan terprogram baik masyarakat miskin,
komunitas adat terpencil maupun kelompok rentan dan rawan sosial lainnya.
Pengendalian

penduduk

menentukan

keberhasilan

program

pembangunan.

Pembangunan yang berhasil tanpa diimbangi dengan pengendalian penduduk terutama
penduduk yang unskill atau uneducated akan menjadi beban pembangunan.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2005-2025

105

Pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan
masyarakat pada suatu wilayah. Telah menjadi suatu kebiasaan bahwa tujuan utama dari
pembangunan ekonomi pada suatu wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang salah satunya dapat diperoleh dengan meningkatkan pendapatan
perkapita masyarakat pada wilayah tersebut. Pendapatan perkapita secara sederhana
diperoleh dengan cara membagi total pendapatan regional dengan jumlah penduduk
pada pertengahan tahun dari suatu wilayah tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa angka pendapatan per kapita pada dasarnya dapat menunjukkan rata-rata
pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk suatu daerah dalam kurun waktu satu
tahun.
Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai kemampuan setiap anggota
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya kebutuhan dasar. Secara
ekonomi, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu
kurun waktu tertentu sangat tergantung pada jumlah uang (pendapatan) yang dapat
diperoleh pada kurun waktu yang sama. Semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita
suatu kelompok masyarakat maka dapat dikatakan semakin baik hasil pembangunan
ekonomi yang telah dicapai oleh wilayah tersebut.
Kesejahteraan TKI dan TKW selama ini telah dapat memberikan manfaat bagi
peningkatan devisa negara. Dengan demikian pembinaan dan pengembangan TKI dan
TKW perlu terus ditingkatkan terutama melalui kerjasama dengan Pemerintah. Selama ini
TKI dan TKW pada umumnya berasal dari luar Kepulauan Riau, dan menjadikan
Kepulauan Riau sebagai tempat transit. Namun dalam jangka panjang pembinaan TKI
dan TKW lokal perlu diupayakan untuk mengantisipasi terbatasnya lapangan kerja
didaerah dan meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara lain. Dengan demikian
diharapkan TKI dan TKW bukan saja mampu meningkatkan devisa negara akan tetapi
juga bisa mendorong peningkatan ekonomi daerah.
Sebagai sebuah provinsi yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi
nasional dapat memberikan konsekuensi negatif seperti peningkatan jumlah Wanita Tuna
Susila perlu terus diantisipasi karena bertentangan dengan nilai agama dan budaya serta
akan merusak citra Kepulauan Riau dan merusak moral bangsa, perlu tindakan tegas
dari pihak aparat untuk menutup tempat-tempat yang rawan terhadap perkembangan
WTS ini. Penanggulangan masalah ini harus segera dilaksanakan secara menyeluruh
baik melalui penegakan hukum, pendekatan budaya, agama, dan pendidikan.
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2.3.13. Agama
Perkembangan daerah akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,
maka dengan persentase penduduk beragama islam hampir 80 %, dimasa datang perlu
upaya

rasionalisasi

dan

proporsionalitas pembangunan

sarana

dan

prasarana

peribadatan. Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau yang mayoritas memeluk agama Islam,
memerlukan penyediaan sarana peribadatan untuk umat Islam di provinsi ini sangat banyak
dan beragam. Namun demikian dengan beragamnya suku dan etnik di Provinsi Kepulauan
Riau ini tidak menjadi penghalang dalam kehidupan sosial–ekonomi. Pada umumnya
masyarakat Kepulauan Riau memiliki asal budaya melayu dan secara turun temurun
menganut agama Islam taat, namun kehadiran pendatang baru yang memiliki adat istiadat
serta agama yang berbeda tidak menimbulkan rasa permusuhan bahkan kehadiran
pendatang baru tersebut menjadi penambah beragamnya/variasi budaya masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau ini.
Tantangan di masa yang akan datang adalah peningkatan pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai agama secara bertahap perlimatahunan pertama. Menjaga
kerukunan antar umat beragama dan antar pemeluk agama agar terwujud komitmen bagi
persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu pengamalan nilai agama diperlukan karena
merupakan fondasi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Peningkatan kualitas hidup
bergama diharapkan akan mampu

mengikis habis masalah prostitusi,

human

trafficking/perdagangan manusia, kriminalitas, pengedaran obat terlarang dan masalah
sosial lainnya. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat Kepulauan Riau
yang sejahtera dan berakhlak mulia.

2.3.14. Pemuda dan Olah Raga
Pemuda merupakan modal pembangunan yang perlu dibina dan diperhatikan
perkembangannya, pembinaan mental dan spiritual agar masalah-masalah pemuda
seperti kenakalan remaja, putus sekolah, peredaran narkotika dan obat terlarang, dan
lain sebagainya dapat dikurangi. Peningkatan kualitas SDM pemuda adalah dengan olah
raga. Permasalahan bidang olah raga terutama pembinaan melalui kompetensi yang
berskala lokal, regional maupun nasional. Jumlah dan kualitas sarana prasarana olah
raga yang belum memadai walaupun untuk beberapa cabang olah raga sudah memenuhi
syarat minimal. Pembinaan olah raga dan kepemudaan harus dilakukan secara bersamasama untuk mewujudkan pemuda yang sehat, kreatif dan berbudi pekerti luhur.
Prestasi di bidang olahraga perlu ditingkatkan sehingga dapat diandalkan untuk
pembangunan di masa yang akan datang. Perlu menyediakan sarana dan fasilitas bagi
pengembangan minat dan pemuda dalam mengembangkan bakat dan kemampuannya.
Sarana dan prasarana olah raga yang memenuhi standar perlu ditingkatkan terutama
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cabang olah raga unggulan yang ada pada masing-masing kabupaten/kota dan provinsi.
Sejalan dengan itu pemantapan profesionalisme dan kemampuan organisasi pemuda
dan olah raga secara berjenjang dan berkesinambungan perlu terus dilakukan.
Pengembangan potensi olahraga, disamping adanya cabang olahraga unggulan juga
perlu dibangkitkan dan dikembangkan olahraga tradisional dan sesuai dengan potensi
daerah. Olahraga tradisional seperti Silat, Sepak Takraw dan Gasing perlu dilestarikan
dan dikembangkan menjadi unggulan. Cabang olahraga unggulan yang potensi sesuai
kondisi wilayah yang terdiri lautan antara lain dayung, kano, renang dan selancar perlu
terus dipupuk dan dilakukan pembinaan atlet mulai dari lembaga sekolah sampai dengan
pembinaan lembaga olahraga disamping cabang olahraga yang sudah berprestasi
selama ini.

2.3.15. Kebudayaan
Meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya, pentingnya toleransi, dan
pentingnya

sosialisasi

penyelesaian

masalah

tanpa

kekerasan,

serta

mulai

berkembangnya interaksi antarbudaya merupakan pertanda pembangunan budaya
sudah mengalami kemajuan. Namun di sisi lain upaya pembangunan jatidiri bangsa
seperti penghargaan pada nilai budaya nasional dan budaya daerah, nilai-nilai solidaritas
sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar. Hal tersebut
disebabkan antara lain lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan
budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih
sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi
masyarakat.
Tantangan bidang kebudayaan di masa yang akan datang adalah melestarikan nilai
budaya dan seni sebagai identitas daerah dan bangsa. Dengan perkembangan teknologi
dan kemajuan hubungan antar negara tanpa batas, memberikan pengaruh bagi
pemahaman akan nilai budaya sendiri. Di masa depan perlu dilakukan pewarisan nilai
budaya serta pelestariannya melalui lembaga perlindungan hak cipta, agar produk
budaya unggulan tetap menjadi milik daerah.
Kebudayaan merupakan kekayaan khasanah budaya baik yang bersifat tangible
(aset budaya yang kasat mata) maupun intangible (aset budaya yang tidak kasat mata).
Warisan situs-situs kerajaan, peninggalan sejarah, seperti makam-makam, dan
peninggalan budaya Melayu sebagaimana terdapat di Pulau Penyengat dan daerah
lainnya perlu dijaga dan dilestarikan.
Revitalisasi kebudayaan Melayu perlu dilakukan untuk meningkatkan jatidiri dan
budaya masyarakat dalam mendukung budaya nasional, budaya Melayu di Kepulauan
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Riau menjadi payung bagi budaya lainnya dalam rangka memperkokoh eksistensi NKRI.
Ini dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder, baik pemerintah, lembagalembaga sosial, pengusaha, maupun masyarakat. Dalam jangka panjang, budaya melayu
dengan dukungan budaya lainnya sebagai penopang kekuatan SDM Provinsi Kepulauan
Riau dalam menghadapi pengaruh dan persaingan budaya baik secara nasional maupun
global.
Nilai-nilai Budaya Melayu yang belum diwariskan dengan terencana dan terprogram
atau diregenerasikan perlu dilakukan kebijakan penanaman nilai budaya melaui lembaga
pendidikan dan kemasyarakatan. Nilai budaya luhur akan hilang jika penanaman nilainilai budaya melayu pada masyarakat Kepulauan Riau tidak dilakukan. Pengenalan dan
penanaman nilai-nilai Budaya Melayu dan disiplin dilakukan melalui pendidikan formal,
pendidikan informal, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pemuda, lembaga adatbudaya,

lembaga

agama,

dan

seluruh

lapisan

masyarakat.

Sesuai

dengan

perkembangan pembangunan diharapkan nilai-nilai budaya Melayu semakin melekat dan
berakar pada masyarakat Kepulauan Riau.

2.3.16. Politik dan Hukum
Tantangan dalam 20 tahun kedepan adalah bagaimana menjaga kondisi lingkungan
tetap aman dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat dan meningkatnya
tuntutan akan hak azasi manusia. Penguatan komitmen sebagai bangsa dalam menjaga
persatuan dan kesatuan terus ditingkatkan. Politik yang diwujudkan dimasa datang
adalah politik yang berbudaya, beretika menurut dasar-dasar moral dan nilai
kemanusiaan.
Pembentukan lembaga politik bukan menjadi hambatan untuk menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa. Perbedaan kelompok dan organisasi menjadi modal dasar bagi
membangun ke arah yang lebih baik. Dukungan masyarakat dalam pemilihan umum
menjadi budaya tersendiri dalam menentukan perbedaan yang dilandasi keharmonisasn
hubungan antar warganegara.
Salah satu dampak dari reformasi adalah terwujudnya aspirasi masyarakat
Kepulauan Riau untuk membentuk Provinsi sendiri terpisah dengan Riau, untuk itu
tantangan yang dihadapi adalah memenuhi kebutuhan masyarakat agar sejahtera dan
bangkit dari keterpurukan akibat pembangunan masa dulu yang kurang memperhatikan
kawasan perbatasan. Untuk itu perlu meningkatkan efektifitas dan efisensi pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat.
Di bidang hukum dihadapkan kepada tantangan penyuluhan kesadaran hukum
masyarakat dan pembinaan lembaga hukum termasuk aparatur penegak hukum didaerah
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untuk menertibkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah. Program
legislasi daerah diperlukan untuk melakukan penataan hukum dan mengintegrasikan
peraturan perundang-undangan agar tidak tumpang tindih dan mengurangi kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah dalam upaya penegakan hukum.

2.3.17. Aparatur dan Pemerintahan
Aparatur pemerintah memliki tantangan sendiri dalam menjalankan tugasnya, di
samping tantangan dalam membangun aparatur yang bersih, profesional dan memiliki
kinerja dan etos kerja yang tinggi. Dalam jangka panjang tantangan yang dihadapi adalah
bagaimana

mengefektifkan

organisasi

pemerintahan

agar

mampu

memberikan

pelayanan yang cepat dan tepat berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan
yang baik. Pelaksanaan pemerintahan perlu didukung dengan penguatan sistem dan
manajemen pemerintahan yang maju dengan sarana dan prasarana yang modern,
seimbang dengan kemajuan negara tetangga. Hal ini berhubungan dengan keinginan
Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang juga harus mampu
memberikan pelayanan yang seimbang dengan tuntutan kemajuan masyarakat dan
costumer.
Dalam rangka meningkatkan rentang kendali pemerintahan yang efesien dan
jangkauan palayanan yang maksimal, pengembangan pemerintahan daerah secara
bertahap akan terus dilakukan dengan didahului oleh kajian dan penelitian yang
mendukung itu.

2.3.18. Keamanan dan Ketertiban
Tantangan dalam keamanan dan ketertiban dalam jangka waktu 20 tahun kedepan
adalah mewujudkan kondisi lingkungan baik darat, laut dan perbatasan yang kondusif
bagi kegiatan masyarakat. Penegakan hukum dan peningkatan pengawasan perlu terus
dilakukan. Di samping itu peningkatan kesadaran hukum dan disiplin bagi masyarakat
sehingga terwujud masyarakat yang berbudaya dengan ciri taat hukum dan disiplin dapat
diwujudkan.
Heterogenitas penduduk menjadi tantangan sendiri dalam mewujudkan keamanan
dan ketertiban termasuk menjaga hubungan harmonis antar sektor publik dengan privat,
antar pemerintah dengan masyarakat dan antar pemerintah dengan aparat keamanan
dan penegak hukum.
Keamanan lingkungan laut dari pencemaran dan pencurian hasil laut dan perikanan
serta tambang menjadi tantangan sendiri. Di masa yang akan datang perlu ada lembaga
khusus yang menangani perbatasan agar mampu mengkoordinasikan perencanaan,
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pembangunan dan pengawasannya. Dengan demikian optimalisasi pemanfaatan sumber
daya dapat dilakukan.
Kemanan daerah menentukan keamanan regional, nasional dan internasional,
terutama dalam tataran hubungan antar negara. Kerjasama antar negara serumpun perlu
terus ditingkatkan baik secara langsung maupun melalui pemerintah.

2.3.19. Air Bersih
Tantangan 20 tahun yang akan datang di bidang penyediaan air bersih adalah
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan jaminan
ketersediaan sumber air yang layak konsumsi dan aman dari pencemaran. Pelayanan
perpipaan di perkotaan dengan menjaga sumber daya air dan meningkatkan jangkauan
serta kualitas pelayanan menjadi tantangan utama. Cakupan pelayanan air bersih di
perkotaan baru mencapai 50%, tantangannya adalah memenuhi persentase pelayanan
mencapai 100%, dengan kualitas air dan pelayanan yang lebih baik.
Sedangkan bagi masyarakat pedesaan, maka penyediaan sumber air baik yang
bersumber dari mata air/air bawah tanah maupun air permukaan tetap menjadi perhatian.
Perbaikan lingkungan pedesaan dan pencegahan pencemaran menjadi prioritas sejalan
dengan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan alam. Kawasan
konservasi terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya agar jaminan ketersediaan air baik
air bawah tanah maupun air permukaan tetap ada.
Penyaluran air bersih tersebut didistribusikan ke pelanggan yaitu tempat tinggal,
hotel/wisata, tempat ibadah, sarana umum, pertokoan, perusahaan dan lain-lain. Secara umum
penggunaan air bersih rata-rata di Kepulauan Riau 105 liter/detik dengan tingkat pelayanan
48,5%, yang mencakup Batam dan Tanjungpinang serta sebagian Bintan dan Lingga, di masa
yang akan datang harus terus ditingkatkan baik jangkauan pelayanan maupun kualitas jaringan
dan sarana prasarana.

2.3.20. Sarana Prasarana Energi
Tantangan 20 tahun yang akan datang di bidang kelistrikan dan energi adalah
memberikan jaminan pelayanan bagi masyarakat terhadap listrik dan enegeri dimana
penduduk yang semakin bertambah tidak sejalan dengan peningkatan kemampuan daya.
Ketersediaan listrik diperlukan untuk menjamin berlangsungnya proses pembangunan
dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas perekonomian baik industri,
bisnis dan kegiatan perkantoran dan pelayanan publik dan pendidikan sangat tergantung
dan ditentukan oleh adanya listrik.
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Sektor pelayanan rumah tangga di luar Batam, pada Tahun 2005 jangkauan
pelayanannya hanya 91.412 pelanggan atau 23% dari total rumah tangga sekitar 353 ribu
dengan daya terpasang 98.340 KVA. Dalam jangka pendek dibutuhkan sekitar 23.277
KVA untuk melayani daftar tunggu sekitar 13.786 rumah tangga. Berdasarkan
perhitungan sederhana untuk melayani kebutuhan listrik baik rumah tangga, bisnis,
industri dan publik diperkirakan Tahun 2025 jumlah pelanggan sebesar 252.276
pelanggan dan untuk itu dibutuhkan daya sebesar 510.945 KVA atau 511 MW dimana
216 ribu di antaranya pelanggan rumah tangga yang daya diperlukan 242.144 KVA atau
242 MW.
Namun demikian dengan perkiraan penduduk dalam 20 tahun berjumlah 3 juta lebih
dan rumah tangga sekitar 800 ribu. Pelayanan listrik diluar Batam akan menghadapi
tantangan kedepan yang terberat yaitu bagaimana menaikkan cakupan pelayanan
menjadi 50% penduduk terlayani dan ini akan mencapai 400 ribu rumah tangga.
Kenaikan layanan sebesar 50 persen akan memerlukan peningkatan kebutuhan dari
yang ada sekarang 94.104 KVA menjadi menjadi 180.000 KVA pada Tahun 2025.
Peningkatan peran swasta dalam pengadaan pembangkit tenaga lsitrik akan
menentukan keberhasilan pembangunan dimasa depan. Sampai dengan Tahun 2016
direncanakan akan ada peningkatan kebutuhan listrik disamping rumah tangga yaitu
industri, rumah sakit dan pusat pemerintahan sebesar 72 MW. Jika dalam jangka panjang
digabungkan antara kebutuhan masyarakat jenis rumah tangga dengan kegiatan bisnis
dan publik lainnya akan dibutuhkan tenaga pembangkit sebesar 250 ribu MW guna
memenuhi kebutuhan bagi 50 persen penduduk.
Tantangan bagi penyediaan tenaga listrik di Batam sebagai pusat industri dan
kegiatan pembangunan yang menonjol dan penduduk yang dominan, adalah bagaimana
memenuhi kebutuhan listrik secara umum. Pelayanan listrik rumah tangga di Batam lebih
baik dibandingkan dengan luar Batam, kondisinya adalah 87% pelanggan listrik
merupakan rumah tangga namun hanya memakai listrik sebesar 30. Kondisi berbeda
adalah bisnis dan industri dengan jumlah pelanggan hanya 11%, tapi menggunakan daya
lebih 60% dari kapasitas terpasang. Dengan demikian tantangannya adalah menjamin
ketersediaan listrik bagi masyarakat dengan semakin meningkatnya jumlah industri.
Peningkatan pembangunan industri tidak mengurangi peluang masyarakat untuk
menikmati pelayanan kelistrikan.
Alternatif pengembangan pelayanan kelistrikan dilakukan dengan pembangunan
pembangkit baru oleh PT. PLN dan PT IPP (Independent Power Plant) dengan
menggunakan bahan bakar gas (PLTG) dengan pasokan daya 289,8 MW dan
Pembangkit berbahan bakar solar dengan pasokan daya sebesar 77 MW. Di jangka
pendek sampai Tahun 2010 akan dilakukan kerjasama dalam bentuk kontrak dengan
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Premier Oil (West Natuna) untuk mengalirkan sebagian gas sebagai alternatif dengan
kapasitas 40 MMSCF.

2.3.21. Persampahan
Laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi beserta kegiatannya akan
menimbulkan bangkitan sampah baik limbah domestik maupun limbah industri. Untuk limbah
domestik perlu dilaksanakan perencanaan dan pengelolaan persampahan.Pengelolaan
persampahan di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan secara komunal yang pengelolaannya
dilaksanakan oleh Instansi/Dinas Kebersihan Kabupaten/Kota melalui pengangkutan secara
rutin yang kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir.
Sanitary landfill adalah salah satu cara yang paling populer dalam mengelola sampah,
namun pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill ini harus dilakukan dengan cara
yang benar, karena jika tidak dikelola dengan baik dan penanganan yang tidak profesional
dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
Fasilitas pengelolaan persampahan di tiap kabupaten/kota antara lain adalah telah
tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dikelola oleh masing-masing
pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan sampah yang baik bisa memberikan kontribusi bagi
pemerintah kabupaten/kota, dalam pengelolaan sampah dikenal dengan tipping fee yang bisa
menjadi salah satu income bagi pemerintah kabupaten maupun kota.
Penanganan limbah industri harus menjadi tanggung jawab dari masing-masing industri
itu sendiri, namun pemerintah provinsi harus memberikan pengawasan agar tidak terjadi
penyimpangan dalam penanganan limbah industri, bahkan jika memungkinkan pemerintah
provinsi dapat membangun instalasi pengolahan limbah bagi industri dan mengenakan biaya
kepada pengguna instalasi tersebut.

2.3.22. Perhubungan dan Telekomunikasi
Tantangan dalam waktu 20 tahun kedepan dalam bidang perhubungan dan
komunikasi adalah menjamin kelancaran arus barang, orang dan jasa antar wilayah
untuk memperpendek jarak dan waktu tempuh yang efesien. Pembangunan sarana
perhubungan dan infrastruktur pendukung baik jalan, pelabuhan, dermaga dan bandara
akan terus dilakukan baik pengembangan maupun peningkatan kualitas.
Kondisi Kepulauan Riau yang terpisah dan tersebar, dengan musim yang berbeda
dari waktu kewaktu perlu menjadi bahan terobosan untuk menciptakan jenis angkutan
masal yang murah, efesien dan aman. Menjaga kualitas jalan dan membuka aksesibilitas
jalan terutama bagi daerah yang terpencil dan terisolir akan terus dilakukan.
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Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan sarana angkutan, baik
darat, laut dan udara dengan tetap menjaga kelancaran dan keamanan serta
kenyamanan menjadi tantangan yang tidak ringan terutama bila dihubungkan dengan
perkembangan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat yang menginginkan pelayanan
lebih baik.
TelekomunIkasi antar daerah dan antar pulau perlu mendapat dukungan untuk
menjaga kesatuan dan keterikatan masyarakat dalam daerah dan menjadi bagian dari
upaya menjaga ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional. Terutama penduduk dan
wilayah yang berada di wilayah perbatasan dan pulau terluar. Peningkatan sarana
telekomunikasi dan jaminan ketersediaan jaringan dan sarana penunjang akan mampu
mendorong laju dan berkembangnya ekonomi daerah.

2.3.23. Penataan Ruang
Tantangan dalam bidang tata ruang adalah mengefektifkan fungsi rencana tata ruang
sebagai arahan pembangunan jangka panjang. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam mematuhi rencana tata ruang dalam bentuk pemanfaatannya sesuai dengan
peruntukan. Tantangan tersebut diikuti dengan beratnya beban pemerintah dalam
merealisasikan tata ruang terutama menyangkut kawasan lindung yang sudah menjadi milik
atau dikuasai oleh masyarakat. Terhadap kawasan lindung yang sejak awal ditetapkan dalam
rencana tata ruang, tidak akan menghadapi masalah. Namun dalam menetapkan kawasan
lindung yang direncanakan sesuai kebutuhan jangka panjang yang selama ini berada dalam
penguasaan masyarakat akan menimbulkan biaya bagi upaya realisasi kawasan tersebut.
Tantangan lain dalam tataruang adalah optimalisasi rencana bagi pemanfaatan kegiatan
ekonomi baik industri dan sejenisnya, dimana kawasan yang sudah ditentukan menjadi milik
masyarakat sehingga dalam proses pembangunannya akan memerlukan waktu yang lama
akibat lamanya proses pembebasan. Jika pemerintah mengambil alih lahan yang disusun
dengan rencana tata ruang akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Tantangan ini hanya
dapat diatasi dengan adanya pemahaman dari masyarakat terhadap urgensi dan pentingnya
rencana tata ruang.
Tantangan yang lebih berat adalah terhadap alokasi kawasan yang menetapkan bahwa
dalam rangka pelestarian lingkungan, maka dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan
kawasan hutan paling sedikit 30 persen dari luas daerah aliran sungai. Dalam prediksinya
tingkat perkembangan penduduk yang cukup tinggi akan membutuhkan lahan yang
cukup besar, sehingga pemenuhan luasan yang dipersayaratkan dalam jangka panjang
perlu dukungan kebijakan dari sektor lain. Hal ini sejalan dengan prinsip tata ruang
dimana penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah,
antar fungsi kawasan dan antar kegiatan kawasan.
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Kawasan budidaya merupakan kawasan daratan yang berpotensi untuk dikembangkan
baik untuk kepentingan usaha produksi maupun pemukiman penduduk. Di Provinsi Kepulauan
Riau luas kawasan budidaya yang diarahkan adalah 873.121 Ha. Kawasan budidaya yang luas
terdapat di Natuna dan Kepulauan Anambas yaitu 261.346 Ha, disusul Karimun seluas 190.098
Ha. Sedangkan batam hanya 119.693 Ha dan Lingga 114.496 Ha. Bintan dan Tanjungpinang
masing-masing 157.055 Ha dan 30.433 Ha.
Pertama Kawasan Hutan Produksi yang terdiri dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas
dan Kawasan Hutan Produksi Tetap. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan yang
diperuntukan bagi hutan terbatas dimana ekploitasi hanya dapat dengan tebang dan tanam
yang memiliki kriteria kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah
hujan yang mempunyai nilai skor 125-174. diluar hutan konversi lainnya (SK Mentri No.
683/Kpts/Um/8/1981 dan 837/Kpts/Um/11/1980). Sementara itu Kawasan Hutan Produksi Tetap
adalah kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasi dapat dengan
tebang habis dan tanam yang memiliki krietria kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng
lapangan, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai skor 124 atau kurang, diluar hutan
suaka alam, hutan produksi wisata dan hutan konversi lainnya (SK Mentri No.
683/Kpts/Um/8/1981 dan 837/Kpts/Um/11/1980).
Untuk dapat mengakomodasi semua aspek kepentingan terhadap sumber daya
hutan di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, maka sangat diperlukan adanya Master Plan
Sumber Daya Hutan di kawasan ini. Master Plan ini akan merangkum segala
kepentingan, dengan skala makro, yang kemudian diharapkan menjadi suatu guidence
(petunjuk) pemanfaatan dan pembangunan sumber daya hutan di Kepulauan Riau.
Kepulauan Riau, mungkin dapat diajukan suatu pendekatan yang sifatnya masih
ditekankan pada gatra konservasi lingkungan alam, yaitu dengan pendekatan
‘’PEMINTAKATAN’’ atau pendekatan ‘’ ZONNASI ’’ atau ‘’ ZONNING ‘’. Pendekatan ini
untuk menghidari adanya pemanfaatan sumber daya hutan yang berskala besar, atau
untuk mengerem adanya laju deforestasi, khususnya hutan kawasan lindung. Dengan
pendekatan ini paling tidak dapat dibatasi pemanfaatan lahan hutan lindung sesuai
dengan tingkat kerentanan sumbernya, demikian juga diharapkan sesuai dengan dengan
tingkat sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
Pendekatan pemintakatan dapat diajukan beberapa alternatif untuk semua pulaupulau di Kepulauan Riau. Untuk ini kemungkinan Pulau Bintan dan Batam mungkin
merupakan pulau-pulau yang memiliki keanekaragaman pemintakatan yang paling tinggi,
bila dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini berkaitan dengan jumlah penduduk
yang relatif paling padat, demikian juga diikuti dengan tingkat perkembangan kemajuan
masyarakat yang jauh lebih maju dalam segala kebutuhannya. Demikian juga letak dua
pulau itu dekat dengan pusat-pusat pengembangan regional, seperti Singapura dan
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Malaysia. Secara garis besar dapat diajukan beberapa jenis mintakat atau zonnasi yang
antara lain sebagai berikut :
1. Zonna Inti
2. Zonna Pemanfaatan
3. Zonna Penyangga
4. Zonna Rehabilitasi
Kedua Kawasan Pertanian yang terdiri dari Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah,
Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering, Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan, Kawasan
Peternakan dan Kawasan Perikanan. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah adalah
kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairan dapat
diperoleh secara alamiah maupun teknis yang memiliki kriteria kawasan yang mempunyai
sistem dan potensi ketinggian < 1000 m, kelerengan 40 % dan kedalaman efektif lapisan tanah
atas > 30 cm. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering adalah kawasan yang diperuntukan
bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan
yang memiliki kriteria kawasan yang tidak mempunyai sistem atau potensi pengembangan
pengairan. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi
tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri
yang memiliki kriteria kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan dengan
mempertimbangkan faktor-faktor ketinggian < 2000 m, kelerengan 40 % dan kedalaman efektif
lapisan tanah atas > 30 cm. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi
tanaman peternakan hewan besar dan padang pengembalaan ternak yang memiliki kriteria
kawasan yang sesuai untuk peternakan/pengembalaan hewan besar ditentukan dengan
pertimbangan faktor-faktor ketinggian < 1000 m, kelerengan 15 % dan kedalaman tanah dan
iklim. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan baik berupa
empang atau kolam dan perairan darat lainnya yang memiliki kriteria kawasan yang sesuai
untuk perikanan dengan pertimbangan faktor-faktor ketinggian < 8 m dan persediaan air cukup.
Ketiga Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan,
baik wilayah yang sedang maupun yang segera akan dilakukan kegiatan pertambangan yang
memiliki kriteria lokasi sesuai dengan yang diterapkan Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral untuk daerah masing-masing yang mempunyai potensi bahan tambang bernilai tinggi.
Keempat Kawasan Perindustrian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri,
berupa tempat pemusatan kegiatan industri yang memiliki kawasan yang memenuhi
persyaratan lokasi industri seperti tersedia sistem air baku yang cukup, adanya sistem
pembuangan limbah, tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat dan tidak terletak di
kawasan tanaman pangan lahan basah beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi.
Kelima Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata
yang memiliki kriteria keindahan alam dan keindahan panorama, masyarakat dengan
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kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan serta bangunan peninggalan budaya
dan atau mempunyai nilai sejarah tinggi.
Keenam Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diperuntukan bagi permukiman
yang memiliki kriteria kesesuaian lahan dengan teknologi yang ada ketersediaan air terjamin,
lokasi yang terkait yang telah ada/berkembang dan tidak terletak di kawasan tanaman pangan
lahan basah.
Selanjutnya kawasan budidaya tersebut memiliki tujuan pengembangan dan arah
kebijakan penataan ruang yang berbeda-beda. Kawasan Hutan Produksi Terbatas memiliki
tujuan pengambangan memanfaatkan hasil hutan secara terbatas, yang kegiatan ekploitasinya
dilakukan dengan cara tebang pilih dan tanam kembali dengan arah kebijaksanaan penataan
ruang pengusahaan hutan produksi melalui pemberian izin HPH dengan menerapkan pola
tebang pilih dan tanam kembali. Kawasan Hutan Produksi Tetap memiliki tujuan
pengambangan memanfaatkan hasil, yang kegiatan ekploitasinya dilakukan dengan cara
tebang pilih maupun tebang habis tetapi tanam kembali dengan arah kebijaksanaan penataan
ruang untuk pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan
dengan hutan lindung, pemantauan dan pengandalian kegiatan pengusahaan hutan serta
peladangan berpisah serta ruang pada kawasan hutan produksi konservasi untuk kegiatan
pertanian (perkebunan dan pertanian tanaman pangan) sesuai dengan potensinya,
pengembangan pola hutan tanaman industri, reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas
tebangan HPH serta penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain
(pertanian, pertambangan). Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah memiliki tujuan
pengembangan area persawahan dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan dengan
kemungkinan dukungan prasarana pengairan/irigasi teknis dan setengah teknis dengan arah
kebijaksanaan

penataan

ruang

perluasan

areal

persawahan

baru

(ekstensifikasi),

pengembangan prasarana pengairan, pengendalian kegiatan lain agar tidak menggangu lahan
pertanian yang subur, pelestarian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya.
Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering memiliki tujuan pengembangan mengembangkan
areal

produksi

palawija

terutama

untuk

komoditas

utama

dengan

memanfaatkan

potensi/kesesuaian lahan serta mengembangkan kawasan pertanian TPLK dengan arah
kebijaksanaan penataan ruang peremajaan dan perluasan areal tanaman palawija,
pengembangan wilayah-wilayah tanaman palawija sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya
secara optimal, pengembangan kawasan-kawasan potensial untuk tanaman pertanian TPLK.
Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan memiliki tujuan pengembangan mengembangkan
areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan
potensi/kesesuaian lahan serta mengembangkan kawasan sentra produksi perkebunan
dengan arah kebijaksanaan penataan ruang peremajaan dan perluasan areal tanaman
perkebunan, pengembangan wilayah-wilayah sentra produksi tanaman perkebunan sesuai
dengan potensi/kesesuaian lahannya secara optimal, pengembangan kawasan-kawasan
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potensial untuk tanaman perkebunan. Kawasan Pertambangan memiliki tujuan pengembangan
mengembangkan zonal/kawasan industri sebagai tempat pemusatan industri pengolahan yang
dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya dengan arah
kebijaksanaan penataan ruang Penataan ruang untuk zona pertambangan, penyediaan sarana
dan prasarana pendukung. Kawasan Perindustrian

memiliki tujuan pengembangan

mengembangkan zona/kawasan industri sebagai tempat pemusatan industri pengolahan yang
dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya dengan arah
kebijaksanaan penataan ruang penataan ruang untuk zona industri diarahkan di wilayah
Kecamatan Bunguran Barat dan Bunguran Timur, penyediaan prasarana pendukung,
pengembangan kawasan industri di wilayah perkotaan dalam bentuk peruntukan industri dan
sentra-sentra

industri

kecil.

Kawasan

Pariwisata

memiliki

tujuan

pengembangan

mengembangkan zona/kawasan pariwisata sebagai tempat kawasan wisata terpadu yang
dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya dengan arah
kebijaksanaan penataan ruang penataan ruang untuk zona pariwisata diarahkan di seluruh
wilayah kecamatan yang ada. Kawasan Permukiman Kota memiliki tujuan pengembangan
mengembangkan kawasan permukiman kota sebagai tempat pemusatan penduduk yang
ditunjang oleh pendidikan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai sesuai dengan
fungsi dan hirarkinya dengan arah kebijaksanaan penataan ruang penyusunan Rencana Tata
Ruang Kota dan Evaluasi dan revisi rencana tata ruang kota. Kawasan Permukiman Perdesaan
memiliki tujuan pengembangan mengembangkan kawasan permukiman yang terkait dengan
kegiatan budidaya pertanian yang terbesar sesuai dengan potensi pertanian dengan arah
kebijaksanaan penataan ruang pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan dan
pengembangan permukiman transmigrasi.
Kawasan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai kecenderungan untuk
dapat dikembangkan menjadi sentra-sentra produksi komoditi andalan sehingga dapat Iebih
meningkatkan hubungan/keterkaitan fungsional diantara kawasan-kawasan tersebut serta
keterkaitannya dengan sistem jaringan prasarana transportasi dan prasarana wilayah lainnya
dalam mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan.
Arahan pengembangan kawasan perdesaan meliputi:
1. Pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan meIalui penyediaan fasilitas
pelayanan sosial dan ekonomi.
2. Pengembangan kawasan sentra-sentra produksi dan pertanian agribisnis serta agriindustri yang berbasis di pedesaan.
3. Penyediaan infrastruktur perdesaan seperti kelistrikan, air bersih, irigasi dan
telekomunikasi.
4. Peningkatan dan pengembangan prasarana perhubungan antar sentra-sentra
produksi maupun dengan pusat-pusat pemasarannya.
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5. Penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan pertanian mengintensifikasi,
rehabilitasi dan pengembangan produk pertanian andalan.
6. Peningkatan investasi dibidang pertanian yang akan meningkatkan pendapatan dan
membuka lapangan kerja baru.
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