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Abstract 
This article has an issue on environmental issues related to land and forest fires in 
Riau Province, which has received serious attention both nationally and 
internationally. The purpose of this study is to find out how the Environmental 
Management Policy is based on the Riau Provincial Regulation Number 14 of 2018 
and how the Customary Law Community Based Environmental Management Policy in 
Riau Province. The research method uses a qualitative approach to literature study, 
this type of research uses literature studies by looking for theoretical references 
relevant to the case or problem found. The results of this study indicate that the 
Environmental Management Policy based on Riau Province Regional Regulation 
Number 14 of 2018 should be adjusted to the basic environmental issues and the 
interests of indigenous peoples for the creation of a natural balance in environmental 
management., Regional regulation of Riau Province Number 14 of 2018 needs to be 
socialized to other legal institutions in Riau province so that in the role of managing 
and resolving environmental conflicts the role of Customary is not marginalized. The 
Customary Law Community-based Environmental Management Policy in Riau 
Province depends on the participation and concept of government policies that 
maintain the wisdom of indigenous and tribal peoples in environmental management 
in Riau province, it is important to have a strong sense of love and ownership of the 
environment in Riau by the indigenous and tribal peoples ., it needs to be a common 
concern in order to improve and achieve goals. 
Keywords: Policy, Management, Environment, Customary Law Community. 

 
PENDAHULUAN 

Negara dalam mengelola sumber daya alam seperti tertuang di dalam Pasal 
33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun di Provinsi 
Riau justru masalah lingkungan hidup menjadi persoalan serius dan 

penting di cari jalan keluarnya. Isu lingkungan khususnya Kebakaran lahan 
dan Hutan di Provinsi Riau mendapat perhatian serius baik Nasional 
maupun dunia Internasional. Pusat Data Informasi dan Humas Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pada 23 Maret 2014 lalu 
memperkirakan area yang terbakar di Riau meliputi sekitar 2.398 hektar 
kawasan konservasi yang terdiri atas 922,5 hektar Suaka Margasatwa Giam 

Siak Kecil, 373 hektar Suaka Margasatwa Kerumutan, 80,5 hektar Taman 
Wisata Alam Sungai Dumai, 95 hektar Taman Nasional Tesso Nilo, 9 hektar 

Cagar Alam Bukit Bungkuk, dan 867,5 hektar area penggunaan non-
kawasan hutan terbakar. Sebanyak 75 persen titik kebakaran terjadi di 
lahan gambut. Dan terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Provinsi Riau mencatat, luas lahan yang terbakar di seluruh wilayah Riau 
sejak awal Januari 2019 hingga September 2019 mencapai 6.425,39 

hektare. Itu dikarenakan setiap hari selalu terjadi kebakaran lahan di 
sejumlah daerah. Kasus di atas hanyalah sub periodesasi dari 
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permasalahan berkepanjangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia 

yang terjadi hampir setiap tahun dalam satu dekade terakhir.  
Pada kenyataannya, pemerintah sering mengeluarkan keputusan 

penunjukan kawasan hutan tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan 
tentang klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan tersebut 
yang bahkan pada kenyataannya telah ada pemukiman-pemukiman 

masyarakat adat di dalamnya. Data Kementerian Kehutanan dan Badan 
Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat 31.957 desa yang 

berinteraksi dengan hutan dan 71,06 % dari desa-desa tersebut 
menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Selanjutnya, dalam 
Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014 menunjukkan data 

bahwa pada tahun 2003, dari 220 juta penduduk Indonesia terdapat 48,8 
juta orang yang tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan. 
Dalam paper ini penulis melihat 3 (tiga) indikator, diagnosa awal, dan 

sebagai alat 
ukur dalam kebijakan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

digunakan dalam kajian ini adalah pertama, kebijakan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup saat ini belum mampu secara maksimal dalam mencegah 
terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan hidup seperti kebakaran lahan 

dan hutan yang sangat merugikan masyarakat baik dari sisi kesehatan dan 
ekonomis; kedua, masih lemahnya fungsi pengawasan dan sanksi 

administrasi di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan ketiga, masih 
minimnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat dalam hal terjadinya 

konflik antar masyarakat hukum adat dengan korporasi yang 
mengeksploitasi hasil alam di beberapa daerah di provinsi Riau.  
Pada kajian ini lebih focus melihat bagaimana Kebijakan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 
Tahun 2018, mengingat lingkungan hidup merupakan hal yang sangat 

pentig untuk di lestarikan karena menyangkut masa depan bumi dan 
kelangsungan anak cucu kita dengan memerhatikan efisiensi, transparan, 
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar 

memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara 
berkelanjutan. 

 

PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis mengambil 2 

(dua) permasalahan, yakni: pertama, bagaimana Kebijakan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 
Tahun 2018 dan kedua, bagaimana Kebijakan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup berbasis Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Riau? 
 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan klasifikasi 
data sekunder antara lain: bahan primer meliputi Peraturan Daerah 

Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018. Bahan sekunder berupa jurnal dan 
pemberitaan media secara online.  Jenis penelitian studi literatur dengan 
mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang 

ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi 
literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama untuk membahas 

kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat hukum adat 
di provinsi Riau. 
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PEMBAHASAN 

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan 
Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018  

“Masalah publik dan pemerintah”  di sini lebih meliputi masalah masalah  
sosial, sebagaimana dinyatakan oleh  Harold D. Laswell dalam Hartuti 
Purnaweni (2014) yang menyatakan bahwa  kebijakan publik  “...refers to 

governmental  decisions designed to deal with various  sosial problems, such 
as those related to  foreign policy, environmental protection,  crime, 

unemployment, and numerous other  sosial problems”. Permasalahan yang  
menyangkut  hubungan  luar negeri, pelestarian lingkungan, dan 
kriminalitas, hanyalah bagian dari permasalahan sosial  yang tak terhitung 

banyaknya yang mengganggu kehidupan masyarakat sehingga negara perlu 
turun tangan untuk menyelesaikannya. Tanpa kebijakan publik, maka 
rakyat tidak akan bertindak untuk mengatasinya, dengan cara-cara yang 

diinginkan oleh pemerintah.  
Kemudian Hartuti Purnaweni (2014) menambahkan bahwa definisi 

kebijakan publik kurang lebih adalah “serangkaian tindakan yang dipilih 
dan atau dilakukan oleh pemerintah atau negara secara paksa (sah) kepada 
seluruh anggota masyarakat, yang mempunyai tujuan tertentu demi 

memecahkan masalah-masalah publik". Dengan demikian kebijakan publik 
dibuat dengan maksud untuk mengatasi masalah publik. Selanjutnya 

Hartuti Purnaweni (2014) menjelaskan Pengelolaan lingkungan hidup 
merupakan  usaha pemanfaatan sumberdaya, namun yang berciri khas 
yaitu merupakan upaya terpadu pelestarian fungsi limgkungan hidup yang 

meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, peme-liharaan, 
pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Hal ini 
sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip 
pengelolaan lingkungan suatu wilayah dapat dilakukan dengan 

menggunakan empat indikator POAC yaitu Planning, Organizing, Actuating 
dan Controlling Asdak dalam Hartuti Purnaweni (2014). 
Berdasarkan teori di atas penulis berpendapat untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan public di perlukan instrument yang legal 
formal serta mengikat, sehingga Masyarakat dan Komponen lain seperti 

Pemerintah dan swasta dapat taat terhadap aturan tersebut. Selain itu 
dengan adanya peraturan/kebijakan dapat memberi solusi terhadap 
permasalahan-permasalahan yang di alami oleh Publik. Dalam hal ini 

masalah lingkungan misalnya, begitu banyak dampak buruk yang di alami 
masyarakat saat lingkungan mengalami masalah kerusakan seperti 
kebakaran lahan dan hutan, selanjutnya pencemaran udara yang 

mengakibatkan merusak kesehatan. Sehingga atas hal tersebut pemerintah 
perlu hadir dengan kebijakan yang solutif. 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 pengelolaan 
sumber daya alam oleh Masyarakat Hukum Adat. Tujuan dari pengelolaan 
lingkungan adalah  agar tercipta keberlanjutan pembangunan dengan azas 

keterpaduan antar berbagai stakeholders, yang dalam hal ini mencakup tiga 
dari empat indikator POAC yaitu Planning, Organizing, dan Actuating.  
Berdasarkan hal diatas penulis berpendapat bahwa setiap pembangunan 

pasti terencana, jika tanpa perencanaan di pastikan itu bukan 
pembangunan. Meskipun misalnya berdampak baik, hal itu hanyalah factor 

alamiah. Makanya unsur paling penting dalam pembangunan adalah 
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perencanaan. Sehinggu begitu pentingnya perencanaan, jika kita gagal 

merencanakan berarti kita sudah merencanakan kegagalan. Dalam hal ini 
pemerintah dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup 

perlu perencanaan yang sangat matang. Sebab persoalan lingkungan hidup 
bukan kepentingan untuk satu atau dua orang atau setahunan, melainkan 
hajat hidup orang banyak bahkan termasuk soal kelangsungan hidup dan 

masa depan anak cucu kita. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius 
dari seluruh komponen baik pemerintah, swasta dan masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf n UndangUndang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah 
Provinsi berwenang menetapkan kebijakan mengenai pengakuan 

keberadaan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup pada tingkat Provinsi. Kemudian peran dan keberadaan 
Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

alam serta lingkungan hidup yang berkelanjutan belum mendapat 
perlindungan dan pengakuan secara optimal bagi lingkungan, selanjutnya 

atas pertimbangan di atas maka pemerintah provinsi Riau merasa perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan hidup. 
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Menjelaskan 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut 
PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 
penegakan hukum. Selanjutnya di jelaskan Pembangunan berkelanjutan 

adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan 
hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin 

keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, 
dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 
Menurut penulis, peran serta masyarakat sangat di butuhkan dalam proses 

pengelolaan lingkungan hidup. Sebab yang paling dekat dengan lingkungan 
tersebut adalah masyarakat hukum adat yang memang menggantungkan 

hidup dan kehidupannya serta bersentuhan langsung dengan hutan dan 
alam sekitarnya. Hal inilah yang melatar belakangi pentingnya melibatkan 
masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebab 

masyarakat dalam pembangunan bukan hanya objek lagi, melainkan subjek 
penting dalam penyelamatan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan 
hidup dengan partisipatif inilah yang menjadi harapan dalam menjaga 

kelestarian alam dan lingkungan hidup untuk masa depan. 
Menurut Bagir Manan dalam Wahyu Nugroho, ketentuan Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945 merupakan dasar konstitusional Hak Menguasai Negara (HMN) 
atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. “Hak 
menguasai negara” yang didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua kaidah tersebut tidak 
dapat dipisahkan satu sama lainnya, keduanya merupakan satu-kesatuan 
yang sistematik. Jadi, hak menguasai negara bersifat instrumental, 

sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
merupakan suatu tujuan (objectives). Untuk itu, Negara mempunyai 

kewajiban sebagai berikut: pertama, segala bentuk pemanfaatan (bumi dan 
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air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; kedua, 
melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam 

atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat 
dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat; dan ketiga, 

mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan 
rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam 
menikmati kekayaan alam. 

Seperti kita ketahui bahwa kepentingan korporasi  umumnya adalah profit 
oriented, tetapi perlu juga di ketahui bahwa ada community development 
(tanggung jawab social), sementara pemerintah di lain pihak berkepentingan 
dengan adanya kepastian revenue/pemasukan dari bagian pemerintah 

(government take) atas hasil dari produk perkebunan baik dari pajak 
maupun royalti, deadrent (iuran tetap)/iuran produksi, maupun pajak dari 

perusahaan jasa pertambangan umum terkait, guna memenuhi pemasukan 
untuk anggaran pendapatan belanja negara di pusat maupun pemasukan 
asli pemerintah daerah sebagai tanggung jawab publik dan melaksanakan 

amanah untuk menyejahterakan rakyat, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar 1945. 

  Selanjutnya Wahyu Nugroho menjelaskan Bukanlah suatu hal yang 

mudah mengelola sumber daya alam Indonesia yang berlimpah kandungan 
mineralnya dan dibungkus cantik oleh hijaunya hutan. Butuh sebuah 

kearifan tingkat tinggi untuk memanfaatkan hasil hutan dan pengolahan 
tambang. Dalam hal ini, tidak an sich kepentingan ekonomi kapitalis, 
hutannya dijarah dan kandungan mineralnya dieksploitasi, karena yang 

dimiliki Indonesia ini, sesungguhnya bukanlah milik kita sendiri, melainkan 
titipan anak cucu kita generasi yang akan datang.  

 Oleh sebab itu, Korporasi yang mengolah hasil alam  juga harus 
memberikan manfaat ekonomi dan social terhadap masyarakat, serta 
mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi 

masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya 
industry penunjang perkebunan. Dalam rangka menjamin pembangunan 

berkelanjutan, korporasi perkebunan harus dilaksanakan dengan 
memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi 
masyarakat. 
Planning (Perencanaan)  

Dalam hal ini mencakup kegiatan perencanaan dalam rangka pengelolaan 
lingkungan secara terpadu terhadap suatu wilayah. Perencanaan 

Pemerintah yang matang diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik 
yang baik bagi semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Kebijakan publik 

adalah serangkaian keputusan yang kurang lebih berhubungan (termasuk 
keputusan tidak berbuat) yang dibuat badan-badan atau Kebijakan publik 
menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2005) adalah apapun pilihan 

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 
Definisi tersebut mengandung antara lain makna bahwa kebijakan publik 

menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan 
pemerintah.  
Jadi kebijakan Publik bukan hanya sesuatu yang sudah di undangkan, 

tetapi pembiaran oleh pemerintah terhadap sesuatu yang berkaitan dengan 
public misalnya itu juga sudah termasuk kebijakan. Apapun pilihan yang di 
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ambil pemerintah menyikapai persoalan-persoalan public itu semua adalah 

termasuk kebijakan public. 
Organizing (Pengorganisasian) 

Yang terlibat dalam hal ini khususnya adalah pemerintah, yaitu dinas-dinas 
yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup. Komitmen aparat dan 
implementor dalam pengelolaan lingkungan sangat diperlukan. Sebab 

pemerintah memiliki legitimasi dalam mengelola lingkungan hidup 
termasuk memformulasi bagaimana keterlibatan masyarakat hukum adat 

dalam proses pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. 
Actuating (Pelaksanaan) 

Pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dampak dari 

pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan 
amat berpotensi berakibat buruk pada kerusakan lingkungan, akibat 
penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi kebijakan 

pengelolalan lingkungan hidup oleh pemerintah provinsi Riau harus 
berkelanjutan, karena persoalan lingkungan adalah persoalan kelangsungan 

hidup dan kehidupan. Jika lingkungan rusak maka pemerintah akan sulit 
dalam proses membangun ekonomi pendidikan dan lain-lain. Bahkan bisa 
menyebabkan kematian massal. Sehingga pemerintah provinsi Riau perlu 

membuat kebijakan yang berkelanjutan. 
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis Masyarakat Hukum 

Adat di Provinsi Riau 
Dalam Sulistiyorini (2015), partisipasi dapat diartikan dengan keikutsertaan 
atau keterlibatan baik secara fisik maupun non fisik dari seorang individu 

atau masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Santosa 
(1998) bahwa : “Partisipasi didefinisikan sebagai karakteristik 
mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang 

mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam 
usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang 

bersangkutan.” Definisi tersebut menekankan bahwa partisipasi merupakan 
suatu alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta lebih 
menekankan pada aspek psikologis yang mendorong seseorang atau 

individu untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mencapai 
tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat tiga unsur 

partisipasi, yaitu : 
1. Adanya tanggung jawab 
2. Kesediaan memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok 

3. Kesediaan mereka terlibat di dalam kelompok  
Dari definisi-definisi tentang partisipasi di atas dapat disimpulkan bahwa 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya 

merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses mulai dari 
pencegahan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup, atas dasar 

kesadaran dan adanya tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama 
mewujudkan lingkungan yang tetap terjaga dengan baik, lestari, bersih dan 
sehat.  

Sesuai dengan pernyataan Sastropoetro dalam Sulistiyorini (2015) bahwa 
“Keterlibatan Spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap 
kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan”. Berdasarkan pendapat 

tersebut, maka partisipasi seseorang sebaiknya didasarkan atas kesadaran 
sendiri, keyakinan serta kemauan, sebab hal itu akan bermanfaat bagi 
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dirinya. Karena dirinya merasa tidak dipaksakan sehingga dalam mengikuti 

kegiatan dapat dilaksanakan dengan sukarela. 
Menurut Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979: 51) membagi partisipasi ke 

dalam beberapa tahapan, yaitu: 
1. Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam 

kegiatan-kegiatan yang merencanakan program pembangunan yang 

akan dilaksanakan, serta menyusun rencana kerjanya. 
2. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam program, 

inti dari keberhasilan suatu program adalah pelaksanaan. Wujud nyata 
partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu 
partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan 

materi, dan bentu keterlibatan sebagai anggota.  
3. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indicator keberhasilan 

partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan 

program. 
4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada 

tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan 
demi perbaikan pelaksanaan program.  

Kemudian Sastropoetro dalam Sulistiyorini (2015) jenis partisipasi meliputi 

(1) Pemikiran; (2) Tenaga; (3) Pemikiran dan Tenaga; (4) Keahlian; (5) 
Barang; (6) Uang. Kemudian Hamijoyo (2007: 21) menjabarkan jenis 

partisipasi sebagai berikut: 
1. Partisipasi pemikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, 

pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program, 

maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk 
mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan 
guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.  

2. Partispasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga 
untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan 

suatu program. 
3. Partisipasi ketrampilan adalah memberikan dorongan melalui 

ketrampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang 

membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat 
melakukan kegiatan yang dapat meingkatkan kesejahteraan sosialnya. 

4. Partisipasi barang adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang barang 
atau harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja. 

5. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasiuntuk memperlancar usaha-

usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan 
bantuan, 

Kemudian lstilah hukum adat menurut Wulansari, dkk (2016) dalam 

Hukum adat Indonesia: suatu pengantar sebenarnya berasal dari bahasa 
Arab, "Huk'm" dan "Adah" (jamaknya, Ahkam) yang artinya suruhan atau 

ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya "Hukum Syari'ah" yang 
berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut "al-ahkam 
al-khamsah" yaitu : fardh (wajib), haram (larangan), mandub atau sunnah 

(anjuran), makruh (celaan) dan jaiz, mubah atau halal (kebolehan). Adah 
atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arli "kebiasaan" yaitu 

perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" itu adalah 
"hukum kebiasaan" .  
Kemudian di jelaskannya lstilah hukum adat yang mengandung arti aturan 

kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperli di Aceh Darussalam 
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pada masa pemerintahan Sultan lskandar Muda (1607-1636) istilah hukum 

adat ini telah dipergunakan, ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi 
nama "Makuta Alam" kemudian di dalam kitab hukum "Safinatul Hukkam 

Fi Takhlisil Khassam" yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad 
Kamaludin anak Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan alas perintah Sultan 
Alaiddin Johan Syah (1781-1895). Di dalam mukadimah kitab hukum acara 

tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang Hakim 
haruslah memperhatikan Hukum Syara, Hukum Adat, serla Adat dan 

Resam. 
Menurut Andreas jefri deda Masyarakat Hukum Adat (Indigenous People) 
adalah kesatuan kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan – 

kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, mempunyai kesatuan hukum, 
kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak 

bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Ciri – ciri masyarakat 
hukum adat adalah mempunyai kesatuan manusia yang teratur, Menetap di 
suatu daerah tertentu atau memiliki kesatuan wilayah, mempunyai 

penguasa atau kesatuan penguasa (yang jelas), mempunyai kesatuan 
kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan 
mempunyai kesatuan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. 
Masyarakat Hukum adat didefiniskan sebagai sekelompok orang yang 

terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu 
persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar 
satu garis keturunan. 

Sedangkan di dalam  Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 
Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah kelompok 

masyarakat yang secara turun temurun bermukim di Provinsi Riau, karena 
adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan 
lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata 

ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 
Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan, masyarakat hukum 
adat  di provinsi riau adalah masyarakat yang sudah lama menetap di riau 

kemudian menyatu dengan adat istiadat masyarakat asli melayu Riau serta 
memiliki kecintaan terhadap kebudayaan maupun lingkungan dan memiliki 

tanggung jawab moral yang kuat terhadap Daerah Riau. Sehingga pelibatan 
masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di provinsi 
Riau merupakan langkah yang tepat. 

Namun dalam hal Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018  
tentu harus memiliki linearitas persepsi dengan lembaga hukum lainnya 

yang ada di provinsi Riau. Sebab masih banyak terjadi konflik antar 
masyarakat dengan korporasi di beberapa daerah di provinsi Riau tetapi 
tidak di selesaikan dengan pendekatan hukum adat. Seperti masyarakat 

yang mempertahankan tanah ulayat mereka yang di kelola oleh perusahaan 
dengan semena-mena tanpa memperhatikan kesepakatan atau MoU, 
sehingga mereka cenderung di abaikan. 

Menurut Ahsanul Rizki (2018) Peran kelembagaan adat dan pemerintah 
yang telah dilakukan dalam pengelolaan dan menjaga Sumber Daya Hutan 

Lindung Kenegerian Sentajo untuk menjaga keberlanjutan keberadaan 
hutan lindung sebagai berikut : 
a. Membuat batasan dalam pengelolaan sumber daya hutan lindung 

sentajo melalui nilai-nilai dan Norma 

ISBN 978-60251349-1-3



 
 
Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (Pekanbaru, 16 November 2019) 

578 

b. Pengawasan kawasan hutan dilakukan secara langsung maupun secara 

tidak 
langsung. 

c. Penyelesaian konflik 
d. Mengambil keputusan bersama terkait pengelolaan sumber daya hutan 

lindung. 

e. Memberikan izin terkait pemanfaatan sumber daya hutan 
f. Pembentukan kantor UPT KPHL, papan informasi dan papan larangan 

g. Pemberdayaan masyarakat 
Sedangkan menurut Firdaus (2017) dalam Peran lembaga adat kenagarian 
Rumbio dalam pelestarian hutan larangan adat (Studi : Hutan larangan adat 

kenagarian Rumbio Kecaatan Kampar Kabupaten Kampar), Peran Lembaga 
adat Kenagarian Rumbio Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat di Desa 
Rumbio: 

1. Membuat peraturan Tentang Rimba Larangan adat, Melakukan 
musyawarah untuk membahas rencana pelestrian hutan larangan 

termasuk pembahasan mengenai sanksi bagi yang melakukan 
penebangan, perambahan hutan dan perburuan.Melaksanakan 
musyawarah bila ada program atau kegiatan baik dari pihak pemerintah 

seperti program pengayaan tanaman hutan. 
2. Kawasan Hutan Larangan Adat dikelola oleh satu organisasi yang 

disebut Yayasan Pelopor Sehati SPKP (Sentral Penyuluhan Kehutanan 
Pedesaan) untuk memberdayakan masyarakat dan lembaga ditingkat 
pedesaan agar berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan hutan  

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan secara umum ada 4 
(empat) peran Adat melayu Riau dalam pengelolaan lingkungan  hidup. 

Pertama membuat aturan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan 
mempertimbangkan kemaslahatan dan keberpihakan terhadap masyarakat 
hukum adat di provinsi Riau, sebab masyarakat asli Riau secara turun 

temurun memang menggantungkan hidupnya dengan alam, sebagai petani 
dan nelayan. Kedua melakukan pengawasan baik secara langsung maupun 

tak langsung, dalam pengawasan terhadap korporasi misalnya memang 
tidak mudah apalagi korporasi yang memang  orientasinya adalah profit. 
Begitupun juga terhadap masyarakat hukum adat yang mengelola 

perkebunan atau ladang. Ketiga, menyelesaikan konflik yang terjadi di 
tengah masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan masalah lingkungan 

hidup. Begitupun juga terhadap masyarakat hukum adat yang bersengketa. 
Dan keempat memberikan sangsi baik berupa tertulis (maklumat) maupun 

sangsi social misalnya di usir dari kampong, baik kepada korporasi yang 
melanggar ketentuan maupun kepada personal masyarakat hukum adat 
yang terbukti melanggar hukum adat. 

Husni Thamrin (2013) menjelaskan bahwa Masyarakat Melayu sarat dengan 
nilai-nilai kearifan budaya dalam memelihara lingkungan. Ini dapat di lihat 
dari ungkapan-ungkapan mantera, petuah, bekoba, syair, dan petatah-

petitih yang terdapat dalam tradisi kehidupan mereka sehari-hari. Kearifan 
pemeliharaan lingkungan berkelanjutan juga dapat dilihat dalam sistem 

sosial ekonomi mereka misalnya dalam pemeliharaan hutan tanah ulayat 
berladang, menangkap ikan, mengambil madu, pemeliharaan sungai, 
pemeliharaan hutan, ekosisteim air, dan darat. Dalam budaya Melayu 

terjadi simbiosisme antara nilai-nilai adat dan agama dalam pelestarian 
lingkungan.  
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Husni menambahkan Dalam masyarakat Melayu sangat sarat dengan 

ungkapan ungkapan pemeliharaan hutan, sungai. Flora, fauna, dan 
keseimbangan alam. Namun, nilai-nilai kearifan ini banyak terabaikan, baik 

oleh internal orang Melayu maupun factor struktural kebijakan yang kurang 
memperhatikan penerapan nilai nilai kearifan lingkungan hidup dalam 
menyelamakan planet yang kita huni ini. Terjadinya degradasi lingkungan 

dewasa ini salah satu factor utamanya adalah pandangan yang 
antroposentris yang tidak memperhatikan kearifan lokal. Degradasi 

lingkungan juga disebabkan telah melemahnya peran lembaga adat dan 
penerapan nilai-nilai kearifan lingkungan untuk menjaga kelestarian 
lingkungan. 

 
KESIMPULAN 

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018  bersifat partisipatif, namun sebaiknya 
disesuaikan dengan permasalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan 

hidup dan kepentingan masyarakat hukum adat demi terciptanya 
keseimbangan alam dalam pengelolaan lingkungan. Sebab lingkungan 
hidup adalah sumber strategis hidup dan kehidupan manusia dalam jangka 

waktu yang panjang. Kemudian peraturan daerah  Provinsi Riau Nomor 14 
Tahun 2018  perlu di sosialisasikan kepada lembaga hukum yang lain di 

provinsi Riau agar dalam pengelolaan maupun menyelesaikan konflik 
lingkungan hidup peranan adat tidak terpinggirkan. 
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis Masyarakat Hukum Adat 

di Provinsi Riau tergantung pada partisipasi serta konsep kebijakan 
pemerintah dalam menjaga kearifan masyarakat hukum adat dalam 
pengelolaan lingkungan hidup di provinsi Riau, dalam hal ini penting sekali 

rasa kecintaan dan rasa memiliki yang kuat terhadap lingkungan hidup 
(alam) Riau oleh masyarakat hukum adat. Kemudian terdapat pula 

hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, dimana masyarakat 
hukum adat selalu menempatkan keseimbangan alam dalam pengelolaan 
lingkungan. 
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