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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah singkat Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Riau 

Berdasarkan Undang-UndangRepublik Indonesia No 41 tahun 1999 

tentang kehutanan, definisi kehutanan adalah sistem pengurusan yang 

bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang 

diselenggarakan secara terpadu. Menurut Simon, perkembangan teori 

pengelolaan hutan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori 

kehutanan konvensional dan kategori kehutanan modern (kehutanan sosial). 

Yang termasuk ke dalam kehutanan konvensional adalah penambangan 

kayu atau timber extraction (TE) dan perkebunan kayu atau timber 

management (TM).Kehutanan Modern/Kehutanan sosial adalah pengelolaan 

hutan sebagai sumberdaya atau forest resource management (FRM) dan 

pengelolaan hutan sebagai ekosistem atau forest ecosystem management 

(FEM). Keduanya disebut juga dengan istilah lain Sustainable Forestry 

Management (SFM). 

Kehutanan merupakan aspek ekologis yang berada di atas permukaan 

bumi, kehutanan dari segi pembentukannya terdiri dari 2 (dua) cara, yaitu 

terbentuk alamiah dan buatan. Perkembangan tehnologi telah menciptakan 

teori yang dapat mengembalikan fungsi hutan alam. 

Bumi dengan segala macam di dalam dan di permukaan dapat 

dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia sebagai penghuninya. 

Pengelolaan hutan sebaiknya diselaraskan dengan pengelolaan sumber daya 
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alam yang lainnya, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat terjalin dengan 

baik dan menguntungkan. 

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa isu pengelolaan 

lingkungan telah menjadi satu rumusan tujuan Pembangunan 

Millenium (millenium development goals/MDGs). Indonesia sebagai pemilik 

luas hutan tropis terbesar ke-tiga di dunia mempunyai peran yang sangat 

signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan millenium ini. 

Sektor kehutanan masuk dalam tujuan pembangunan millenium 

ketujuh, yaitu “memastikan kelestarian lingkungan”, dimana target ke-9 

berbunyi “memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan 

kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan 

yang hilang”. Pada target tersebut terdapat indikator yangg terkait langsung 

dengan sektor kehutanan, meliputi : (1) Rasio luas kawasan tertutup 

pepohonan terhadap luas daratan, dan (2) Rasio luas kawasan tertutup 

pepohonan berdasarkan luas kawasan hutan, kawasan lindung dan kawasan 

konservasi dan hutan rakyat terhadap luas daratan. 

Maka berdasarkan undang-undang No 61 tahun 1958 tentang 

pembentukan daerah swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 

(lembaran negara tahun 1958 No 112 , tambahan lembaran negara No.1646) 

dan didukung oleh pertauran daerah Provinsi Riau No 15 tahun 2001 tentang 

pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi 

Riau dan berdasarkan persetujuan DPRD Riau, maka resmilah berdiri Dinas 

kehutanan. 
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B. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau :  

1. Visi  

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

RiauTerwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan 

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Provinsi Riau yang Lestari untuk 

Kesejahteraan Rakyat. 

Makna visi sebagaimana disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup: Upaya pemulihan kualitas 

lingkungan dengan prioritas pada pemulihan kualitas air, kualitas udara 

dan tutupan hutan yang tercermin pada peningkatan nilai Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Riau secara signifikan pada tahun 

2019. Upaya pemulihan ini perlu dibarengi dengan upaya lain yaitu 

adanya peran serta para pemangku kepentingan dan pengawasan serta 

penegakan hukum lingkungan secara terpadu. 

b. Pengelolaan sumber daya hutan Provinsi Riau yang 

lestari: Pembenahan terhadap komponen-komponen kapasitas 

pengelolaan sumber daya hutan yang didukung oleh sistem informasi 

kehutanan dan perencanaan yang handal, hal akan tercermin pada 

peningkatan persentase lahan kritis yang direhabilitasi di Provinsi 

Riau. Komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kapasitas atau 

kemampuan pengelolaan kehutanan meliputi aspek kelembagaan, 

anggaran, peraturan daerah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, 
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sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga kapasitas untuk 

mengelola sumber daya hutan yang lestari secara profesional dapat 

meningkat dalam lima tahun ke depan. 

2. Misi 

a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup 

b. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis 

c. Mewujudkan pengelolaan hutan untuk kelestarian dan kesejahteraan 

masyarakat 

d. Meningkatkan kelestarian kawasan hutan tingkat tapak. 
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C. Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 

 


