UTARA
Vietnam & Kamboja

BARAT
Singapura & Malaysia, Prov.
Riau
TIMUR
Malaysia dan Kalimantan Barat

SELATAN
Bangka Belitung & Jambi

2

2

GAMBARAN UMUM WILAYAH
Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU No 25 Tahun 2002
Pemerintahan efektif berjalan mulai tanggal 1 Juli 2004
Luas Wilayah : ± 251.810,71 Km2
Darat : 10.595,41 KM2 atau 4,21 %
Laut : 241.215,30 KM2 atau 95,79 %
Batas Wilayah :
Utara : Vietnam & Kamboja
Selatan : Sum Sel & Jambi
Barat : Singapura, Malaysia & Riau
Timur : Malaysia Timur & Kal Bar
Letak : 4o 15 ‘ LU s.d 0o 45 ‘ LS Dan 103o 11 ‘ BT s.d 109o 70 ‘ BT
Jumlah pulau
: 2.408 pulau
Berpenghuni
: 366 buah (15 %)
Belum berpenghuni : 2.042 buah (85%)
Pulau terdepan
: 52 buah
Pulau terluar
: 19 buah (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 12)
( catatan : Baru 1.795 pulau dari 2.408 pulau yang diakui dan 613 masih
dalam proses penetapan di PBB )
Secara Administratif Terdiri dari:
1. Kabupaten Bintan
5. Kab. Kepulauan Anambas
2. Kabupaten Karimun 6. Kota Batam
3. Kabupaten Lingga
7. Kota Tanjungpinang
4. Kabupaten Natuna

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
 Belum selesainya rencana tata ruang yang terintegrasi dan detail bagi
pembangunan

infrastruktur

yang

berkualitas

dan

merata,

sehingga

menghambat investasi di Kawasan BBK.
 Kepulauan Riau adalah salah satu penghasil gas alam (LNG) terbesar di
kawasan Asia, tetapi pada sisi lain wilayah Kepulauan Riau justru kekurangan

pasokan gas dan listrik terutama di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil
 Masih perlunya pengembangan infrastruktur untuk mendukung FTZ terutama
jalan, pelabuhan, air bersih dan listrik.

 Terjadinya ketimpangan (disparitas) wilayah antara Kawasan FTZ BBK dan
Kawasan NAL.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
 Perlunya pengembangan sentra-sentra ekonomi di luar Kawasan BBK
berdasarkan potensi unggulan daerah (pertanian, kelautan dan perikanan)

yang didukung pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas di
Kawasan Natuna – Anambas – Lingga (NAL).
 Potensi kelautan dan perikanan masih perlu dimanfaatkan secara optimal

mengingat 96% wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah laut.
 Masih adanya Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 18,51%
berdasarkan 14 kriteria kemiskinan BPS dan terdapat 170 Desa tertinggal.

Umumnya penduduk miskin adalah para petani dan nelayan/masyarakat
pesisir dan pendatang baru di perkotaan.

KAWASAN STRATEGIS di PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KAWASAN
STRATEGIS
NASIONAL

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas: Batam-Bintan-Karimun
2. Kawasan Perbatasan Laut RI
(19 Pulau Terdepan)

KAWASAN
STRATEGIS

KAWASAN
STRATEGIS
PROVINSI

1.

PULAU DOMPAK, KOTA TANJUNGPINANG
Sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan dan
pusat pertumbuhan baru di Provinsi Kepulauan Riau.

2.

KEPULAUAN ANAMBAS
Pengembangan potensi di bidang perikanan, kelautan,
dan pariwisata.

3. LINGGA
Pengembangan potensi sumber daya alam bidang
pertanian dan perkebunan.
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NATUNA
Sebagai simpul transportasi laut internasional untuk
mendukung pelayanan dan akses ke pasar global.

RPJMD PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2010-2015

ISU STRATEGIS DAERAH
a)Di Indonesia, hanya ada empat kawasan FTZ yaitu
Sabang (Prov. NAD), Batam, Bintan, dan Karimun
(Provinsi Kepulauan Riau). Dari empat kawasan
tersebut, tiga kawasan masuk ke dalam wilayah
Provinsi Kepulauan Riau.
b)Adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah
yang tinggi, baik antar kawasan (khususnya Batam
dan wilayah lainnya), ibukota dan satelitnya, serta
pusat dan hinterland-nya
c)Masih rendahnya kualitas SDM di wilayah Provinsi
Kepulauan Riau sebagai konsekuensi dari rendahnya
akses terhadap kesehatan dan pendidikan

ISU STRATEGIS DAERAH (LANJUTAN)
d)Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulaupulau terdepan dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi
Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan serta
pertahanan dan keamanan
e)Peningkatan sektor transportasi, pengangkutan, dan
komunikasi. Sektor-sektor tersebut menjadi basis
pendorong untuk pengembangan pariwisata dan
perdagangan
f) Masih rendahnya perkembangan sektor kelistrikan
(pasokan energi listrik), gas dan air bersih yang
diharapkan dapat mendukung perkembangan sektor
industri sehingga dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

ISU STRATEGIS DAERAH (LANJUTAN)
g) Kurangnya pengembangan sektor-sektor tersier (industri
pengolahan) sehingga nilai tambah (value added) menjadi
rendah, terutama industri pengolahan hasil-hasil kelautan dan
perikanan
h)Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
Kebutuhan akan peningkatan ini dilatarbelakangi oleh masih
rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan,
termasuk tingginya angka putus sekolah perempuan
dibandingkan laki-laki.
i) Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat berbagai
pencemaran, pengelolaan sampah (domestik dan non domestik)
yang belum optimal, dan eksploitasi sumberdaya yang dilakukan
masyarakat dan dunia usaha baik lokal ataupun internasional
j) Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan
budaya sebagai modal sosial, hal ini tercermin dari masih
rentannya isu agama, suku dan budaya dalam kehidupan sosial,
politik, dan ekonomi.

VISI
TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI
BUNDA TANAH MELAYU YANG SEJAHTERA,
BERAKHLAK MULIA DAN RAMAH
LINGKUNGAN

MISI
1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

dalam kehidupan masyarakat
Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan
pulau-pulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk kesejahteraan
masyarakat
Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dan keunggulan
wilayah
Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada
rakyat kecil (wong cilik)
Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang
berkualitas
Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja, disiplin,
budi pekerti, dan supremasi hukum
Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan serta berkesetaraan
gender
Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1. Dual Track Strategy Pembangunan:
Mempercepat pelaksanaan Free Trade Zone

wilayah BBK (termasuk

Tanjungpinang ) agar sejajar dengan kawasan-kawasan sejenis yang sudah
lebih maju dan sejahtera.
Selain itu, juga mengembangkan sentra-sentra ekonomi di wilayah Natuna,
Anambas dan Lingga (NAL) sesuai dengan potensi/ agro ekosistem dominan.
2.

Pro Growth, Pro Jobs, Pro Poor, Pro Environment

3.

Mendorong Pengembangan Wilayah Laut dan Sektor-sektor Kelautan dan
Perikanan

3.

Pemerataan Pembangunan
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PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
KAWASAN TERDEPAN/TERLUAR
Program dan Kegiatan yang Dilakukan:


Percepatan Rehabilitasi Rumah Layak Huni



PNPM Mandiri dan KUR



Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan
(P3DK)



Peningkatan Elektrifitas terutama di pulau-pulau kecil dan
daerah terpencil melalui Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

(PLTMH) serta pengembangan teknologi Pembangkit Listrik
Tenaga Aru Laut

PRO GROWTH, PRO JOBS, PRO POOR,
PRO ENVIRONMENT

Program Pemenuhan hak - hak dasar masyarakat miskin.
Program Rumah Layak Huni
Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa tertinggal.
Memperluas lapangan pekerjaan dgn menarik sebanyak-banyaknya
investasi ke Kepri antara lain melaliui FTZ.
Mengendalikan laju inflasi dgn menjaga ketersediaan pasokan
barang dan kelancaran arus barang sehingga daya beli masyarakat
tidak tergerus oleh kenaikkan harga.

Bappeda Provinsi Kepulauan Riau

