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Abstract 

The era of regional autonomy has triggered the development of Dumai City towards a better 

direction. As a coastal area in Riau Province, it is estimated that it will threaten one of the 

potential coastal ecosystems, Dumai City is a mangrove forest. This study aims to analyze 

deforestation of mangrove ecosystems in Dumai City, Riau. Analysis of deforestation using ArcGIS 

and NDVI clasic version 4.5 software for imagery in 2005, 2010 and 2015. The causes of 

deforestation were carried out through interviews with the community.  

In 2005 there was 649.64 ha of mangrove area, but 46.79% of deforestation had occurred in the 

Dumai City mangrove forest so that in 2010 the remaining area was 345.06 ha. The main factors 

driving the deforestation of mangrove forests in Dumai City stem from the conversion of land into 

industrial estates, the construction of ports, roads, plantations, agriculture, and settlements. In 

addition, it is also caused by the use of mangrove wood for household needs, charcoal wood and 

building materials. The utilization of mangrove wood can be proven from the magnitude of the 

percentage of logged-over stumps which is more dominant (amounting to 67.32%) compared to 

natural dead stumps. 
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PENDAHULUAN 

Hutan mangrove merupakan satu ekosistem yang unik, juga dijumpai di sepanjang 

pesisir Kota Dumai. Ekosistem mangrove berperan sebagai pelindung pantai (green belt), 

pencegah erosi, dan tempat hidup beragam flora dan fauna.  Hutan mangrove menjadi 

habitat untuk memijah, pembesaran dan mencari makan bagi beberapa jenis mamalia, 

burung, serangga dan beragam hewan akuatik seperti ikan, kerang dan siput, udang dan 

kepiting. Ekosistem mangrove juga dijadikan sebagai sumber kebutuhan rumah tangga 

oleh masyarakat sekitar, seperti sumber kayu bangunan, bahan bakar, kebutuhan rumah 

tangga lain dan sumber obat-obatan. Dengan demikian, kerusakan ekosistem mangrove 

akan menimbulkan dampak serius kepada keragaman biodiversitas dan jasa ekosistem itu 

sendiri. Dampak lanjutan dari kerusakan ekosistem mangrove akan berpengarus negatif 

bagi masyarakat, baik secara ekonomi dan sosial maupun secara ekologis. 

Hutan mangrove di Kota Dumai khususnya di sekitar muara Sungai Dumai dan 

Sungai Mesjid memiliki kondisi yang masih baik (Mulyadi dan Amin, 2016). Kedua 

kawasan tersebut menjadi areal konservasi mangrove di Kota Dumai masing-masing atas 

inisiasi Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bahari dan Universitas Riau. Namun kondisi 

hutan mangrove di kawasan lain di Kota Dumai diprakirakan telah mengalami degradasi 

akibat pesatnya pembangunan yang ada. Mulyadi dan Amin (2016) dalam penelitiannya di 

Kota Dumai telah mengidentifikasi beberapa sumber ancaman terhadap ekosistem 

mangrove seperti perkembangan pemukiman, kegiatan industri, transportasi dan 

pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Namun studi tersebut belum secara 

detail mempelajari bagaimana kerusakan dan faktor-faktor apa yang lebih dominan 

penyebab kerusakan hutan mangrove di Kota Dumai. Berdasarkan kondisi tersebut, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis deforestasi hutan mangrove di 

Kota Dumai, khususnya dilihat dari perubahan luasan hutan mangrove dan faktor-faktor 

pendorong kerusakan hutan mangrove tersebut. Dengan harapan ketersediaan informasi 
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dari penelitian ini akan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menjaga kelangsungan 

ekosistem mangrove sehingga dapat berperan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. 

 

METODA PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kota Dumai, Riau. Survei lapangan dilakukan pada 9 

(sembilan) stasiun yang disebut zona penelitian, dan di setiap zona penelitian dilakukan 

pengamatan pada 3 (dua) titik pengamatan (Gambar 1). Identifikasi dan penghitungan 

kerapatan mangrove mengacu kepada buku “Panduan pengenalan mangrove Indonesia” 

(Noor dan Khazali, 2006), dan buku “Mangrove di kampus Universitas Riau Dumai” 

(Mulyadi, 2017). Untuk pengukuran luasan mangrove menggunakan bantuan data landsat 

Thematic Mapper (TM) dan landsat Enhanched Thematic Mapper Plus (ETM+) dari 

beberapa tahun akuisisi dan dianalisis dengan bantuan software ArcGIS dan NDVI clasic 

versi 4.5. Citra setelit landsat yang digunakan dalam penelitian ini yakni tahun 2005, 2010, 

dan 2015 yang diperoleh dari hasil unduhan pada United States Geological Suvey (USGS) 

dengan mempertimbangkan tutupan awan yang paling sedikit dengan tujuan memudahkan 

dalam proses analisis citra.  

Perubahan luasan hutan mangrove dilakukan dengan membandingkan peta hasil 

olahan pada tahun 2005, 2010 dan 2015. Dan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong 

kerusakan mangrove dilakukan melalui survei lapangan dan wawancara kepada 

masyarakat sekitar. 

 
Gambar 1. Stasiun pengamatan analisis deforestasi hutan mangrove di Kota Dumai, Riau 

Keterangan : 

S1 = Basilam Baru 

S2 = Tanjung Penyebal 

S3 = Lubuk Gaung 

S4 = Bangsal Aceh 

S5 = Purnama (Sungai Mesjid) 

S6 = Pangkalan Sesai (Sungai Dumai) 

S7 = Tanjung Palas 

S8 = Guntung 

S9 = Pelintung 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis dan Kerapatan Mangrove 

Telah ditemukan yakni 11 jenis mangrove di Kota Dumai, yaitu Avicennia alba, 

Avicennia marina, Bruguiera cilindrica, Bruguiera gymnorrhiza, Rhizophora apiculata, 

Rhizophora mucronata, Sonneratia alba, Sonneratia ovata, Xylocarpus granatum, Nypa 

fruticans, dan Lumnitzera littorea 

Kerapatan jenis vegetasi mangrove Kota Dumai pada setiap stasiun rata-rata 

1344,44 Ind/Ha. Berdasarkan KepMen LH No. 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan 

Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove, kondisi hutan mangrove tergolong kondisi baik 
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dengan kriteria sedang. Nilai kerapatan tertinggi dan dominan dijumpai pada setiap stasiun 

pengmatan adalah dari jenis mangrove Rhizophora apiculata yakni sebesar 400,00 Ind/ha.   

Deforestasi Hutan Mangrove 
Analisis citra deforestasi hutan mangrove yang dilakukan di Kota Dumai pada 9 

(sembilan) stasiun pengamatan dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun yaitu pada tahun 

2005, 2010, 2015 terlihat perubahan fluktuatif antar stasiun pengamatan (Gambar 2 dan 

Tabel 1). Memperhatikan data pada tahun 2005, luasan mangrove di Kota Dumai sekitar 

649,64 ha, dimana hamparan hutan mangrove yang terluas berada di daerah Basilam Baru 

(Stasiun 1) sebesar 122 ha, kemudian diikuti Lubuk Gaung (Stasiun 3) 114,00 ha, Bangsal 

Aceh (Stasiun 4) 101,00 ha, Pelintung (Stasiun 9) 97,00 ha, Pangkalan Sesai di sekitar 

sungai Dumai (Stasiun 6) 64,00 ha, dan Tanjung Penyebal (Stasiun 2) 58,00 ha. Sedangkan 

daerah lainnya seperti Purnama di sekitar sungai Mesjid (Stasiun 5), Tanjung Palas 

(Stasiun 7), dan Guntung (Stasiun 8) memiliki luasan hutan mangrove kurang dari 50 ha. 

Pada tahun 2010 terdata luasan mangrove Kota Dumai sebesar 343,16 ha atau terjadi 

penurunan sebesar 47,18 %. 

 
Gambar 1. Peta Luasan Mangrove Pada Stasiun Penelitian di Kota Dumai 

 

Tabel 1. Analisis Perubahan luasan mangrove di Kota Dumai berdasarkan tutupan (ha) 

tahun 2005,2010,2015 (Analisis Citra Satelit Landsat). 

No

. 

Stasiun 

Pengamatan 

Tahun Pengamatan 

Perubaha

n 2005-

2010 

(ha) 

Perubaha

n 2010-

2015 (ha) 

Perubahan 2005-

2015 
Keterangan 

2005 2010 2015   ha %  

1 Basilam Baru 122,00 50,30 53,00 -71,70 2,70 -69,00 22,70 Berkurang 

2 
Tanjung 

Penyebal 
58,00 21,69 45,00 -36,31 23,31 -13,00 4,28 Berkurang 

3 Lubuk Gaung 114,00 42,70 28,00 -71,30 -14,70 -86,00 28,29 Berkurang 

4 Bangsal Aceh 101,00 86,00 53,00 -15,00 -33,0 -48,00 15,79 Berkurang 

5 Purnama 41,00 8,55 31,00 -32,45 22,45 -10,00 3,29 Berkurang 

6 Pangkalan Sesai 64,00 62,00 44,00 -2,00 -18,00 -20,00 6,58 Berkurang 

7 Tanjung Palas 35,00 10,30 28,00 -24,70 17,70 -7,00 2,30 Berkurang 

8 Guntung 17,64 11,62 4,06 -6,02 -7,56 -13,58 4,28 Berkurang 

9 Pelintung 97,00 50,00 59,00 -47,00 9,00 -38,00 12,5 Berkurang 

Total 649,64 343,16 345,06 -306,48 1,59 -304,00  
 

 

Pada tahun 2010, telah terjadi penurunan luasan hutan mangrove di Kota Dumai. 

Hasil analisis citra perubahan hamparan hutan mangrove 2005-2010 memperlihatkan 

bahwa terjadi penurunan luasan hutan mangrove di Kota Dumai. Pada tahun 2010 terlihat 

bahwa luasan hutan mangrove tercatat sebesar 343,16 ha atau setara dengan angka 

penurunan sebesar 306,48 ha dibandingkan tahun 2005. Angka penurunan luasan 
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mangrove terbesar terjadi pada daerah Basilam Baru dan Lubuk Gaung masing-masing 

seluas 71,71 ha dan 71,30 ha, kemudian diikuti daerah Pelintung (47,00 ha), Tanjung 

Penyebal (36,31 ha), Purnama (32,45 ha), Tanjung Palas (24,70 ha), Bangsal Aceh (15,00 

ha), Guntung (6,02 ha) dan Pangkalan Sesai (2,00 ha).  

Pada tahun 2015 tercatat penambahan luas hutan mangrove di Kota Dumai. 

Walaupun angka penambahannya tidak terlalu luas sebesar1,59 ha, namun fluktuasi 

perubahan mangrove pada kurun waktu 2010-2015 amat bervariasi. Pada daerah tertentu 

telah terjadi penambahan luas hutan bakau yang cukup signifikan, seperti di daerah 

Tanjung Penyebal 23,31 ha, Purnama 22,45 ha, Tanjung Palas 17,70 ha, dan Pelintung 9,00 

ha serta Basilam Baru 2,70 ha. Di sisi lain, pada periode ini juga telah terjadi penurunan 

luasan hutan mangrove di Kota Dumai, seperti di daerah Bangsal Aceh 33,00 ha, 

Pangkalan Sesai 18,00 ha, Lubuk Gaung 14,70 ha dan Guntung 7,56 ha. Terjadinya 

penambahan luas hutan mangrove pada daerah-daerah tertentu di Kota Dumai ini, 

diperkirakan sebagai dampak positif dari kegiatan reboisasi mangrove yang dilakukan oleh 

masyarakat dan ada juga yang bekerjasama dengan berbagai pihak industri, pemerintah dan 

lembaga swadaya masyarakat. Selain itu juga diduga sebagai dampak dari semakin 

tingginya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, khususnya 

hutan mangrove. Di Kota Dumai, kegiatan-kegiatan reboisasi ekosistem mangrove tidak 

tercatat dengan baik. Namun kepedulian dan kegiatan reboisasi lingkungan pesisir, baik 

yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, walaupun dalam jumlah 

terbatas diyakini telah terlibat dalam perbaikan kelestarian ekosistem mangrove di Kota 

Dumai.  Kegiatan peningkatan parstisipasi masyarakat dalam mengelola hutan mangrove 

juga sering dilakukan. Dalam catatan kami, kegiatan penyuluhan dan pendidikan pesisir 

oleh Universitas Riau dan Perguruan Tinggi Lain di Provinsi Riau serta LSM Mitra Bahari 

Dumai secara rutin dilaksanakan kepada masyarakat. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut 

telah disampaikan materi pengelolaan ekosistem mangrove, memperkenalkan ekosistem 

mangrove sejak usia dini kepada peserta didik SLTP, SLTA dan unit-unit kegiatan sekolah, 

serta kelompok-kelompok masyarakat pesisir di Kota Dumai.  

Selama periode tahun (2005-2015) secara keseluruhan telah terjadi penurunan 

luasan hutan mangrove di Kota Dumai, yakni penurunan sebesar 304,00 ha atau setara 

dengan 46,79 %. Penelitian ini mencatat bahwa luasan hutan mangrove pada tahun 2005 

sebesar 649,64 ha dan pada tahun 2015 tercatat sebesar 345,06 ha. Selama kurun waktu 10 

(sepuluh) tahun, angka penyumbang luasan dan persentase terbesar pada pengurangan 

hutan mangrove Kota Dumai dijumpai di daerah Lubuk Gaung (86,00 ha atau 28,29 %), 

Basilam Baru (69,00 ha atau 22,70 %), Bangsal Aceh (48,00 ha atau 15,79 %), Pelintung 

(38,00 ha atau 12,500 %) dan Pangkalan Sesai (20,00 atau 6,58 %). Pada daerah-daerah 

tertentu seperti Tanjung Penyebal, Purnama, Tanjung Palas dan Guntung, sungguhpun 

penurunan luasan hutan mangrove juga terjadi tetapi dengan angka berkisar antara 7,00 – 

13,58 ha. 

Faktor pendorong utama terjadinya penurunan luasan hutan mangrove di Kota 

Dumai diperkirakan bersumber dari konversi lahan untuk kawasan industri, pelabuhan, 

jalan, perkebunan dan pertanian, serta permukiman. Kondisi ini dapat dilihat bahwa angka 

penurunan luasan hutan mangrove cenderung lebih besar pada daerah-daerah 

pengembangan kawasan industri Kota Dumai, seperti Lubuk Gaung, Bangsal Aceh, 

Pangkalan Sesai dan Pelintung. Berbagai bentuk industri seperti pengolahan CPO, kelapa 

sawit, minyak dan gas, industri makanan, dan pelabuhan telah berkembang pesat sejak 

beberapa tahun terakhir di daerah ini. Pengembangan kawasan industri ini telah banyak 

mengkonversi hutan mangrove untuk pembangunan fasilitas pabrik, pelabuhan, sarana-

prasarana jalan dan penunjang lainnya. Berbeda dengan daerah Basilam Baru, penurunan 

luasan hutan mangrove lebih dominan bersumber untuk konversi menjadi lahan 
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pertambakan, dan penebangan kayu bakau untuk pembuatan arang. Di daerah Tanjung 

Penyebal konversi hutan mangrove lebih didominasi oleh kegiatan perkebunan. Pada 

daerah tertentu terutama yang dekat dengan pusat kota seperti Purnama dan Pangkalan 

Sesai, penurunan luasan hutan bakau juga bersumber dari pengembangan kawasan 

permukinan. Di sisi lain secara keseluruan daerah pengamatan, ancaman hutan bakau juga 

bersumber dari pemanfaatan kayu bakau untuk keperluan rumah tangga seperti bahan 

bangunan dan kayu bakar. Kecenderungan ini dapat dilihat dari indikasi dominannya 

densitas tunggul bekas tebang pada hutan mangrove Kota Dumai (Tabel 2).   

Analisis densitas mangrove mati alami dan bekas tebang menunjukan bahwa 

mangrove pada kawasan penelitian banyak ditemukan pada kondisi bekas tebang dengan 

rata-rata  0,190 pieces/m
2  

atau dengan persentase 67,32%. Sedangkan yang mati secara 

alami akibat berbagai faktor gangguan didapatkan nilai rata-rata 0,092 pieces/m
2 

atau 

dengan persentase 32,68%. Tingginya nilai mangrove yang mati secara ditebang ini sangat 

berkaitan dengan kegiatan masyarakat yang bergantung untuk ekonominya pada kayu 

hutan mangrove, yang pada gilirannya berdampak bagi kelangsungan luasan hutan 

mangrove yang semakin lama akan terjadinya degradasi yang besar.  

Menurut Supriharyono (2000), pemanfaatan sumberdaya pesisir termasuk 

ekosistem mangrove melalui aktivitas-aktivitas masyarakat seringkali menurunkan atau 

merusak potensi yang  ada. Beberapa aktivitas yang mempengaruhi kehidupan mangrove 

secara luas adalah konversi habitat ke pertambakan, dan penebangan secara berlebih untuk 

berbagai kebutuhan ekonomi. Ini sejalan dengan penelitian Setyawan dan Winarno (2006), 

Mulyadi et al. (2017) yang menjelaskan bahwa kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh 

dua hal yaitu aktivitas manusia dan faktor alam. Aktivitas manusia yang menyebabkan 

kerusakan hutan mangrove adalah perambahan hutan mangrove secara besar-besaran untuk 

pembuatan arang, kayu bakar, dan bahan bangunan, serta penguasaan lahan oleh 

masyarakat, pembukaan lahan untuk pertambakan ikan dan garam, pemukiman, 

perkebunan, pertanian, pertambangan dan perindustrian. Aktivitas perkebunan yang 

dominan tumbuh di Kota Dumai berupa perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data BPS 

Kota Dumai (2015), telah terjadi penambahan luas perkebunan kelapa sawit di Kota Dumai 

menjadi 37.129 ha pada tahun 2014 dari luasan sebesar 36.345 ha pada tahun 2013. 

Perluasan perkebunan kelapa sawit ini diantaranya dengan mengkonversi Kawasan hutan 

mangrove. 

Tabel 2. Densitas Mangrove Mati Alami dan Ditebang di Kota Dumai Riau 

No. Stasiun Pengamatan 
Densitas (pieces/m

2
) 

Mati Alami Bekas Tebang Jumlah 

1 Basilam Baru 0,6 0,14 0,20 

2 Tanjung Penyebal 0,8 0,09 0,17 

3 Lubuk Gaung 0,04 0,11 0,15 

4 Bangsal Aceh 0,09 0,21 0,30 

5 Purnama 0,07 0,17 0,24 

6 Pangkalan Sesai 0,12 0,23 0,35 

7 Tanjung Palas 0,10 0,26 0,36 

8 Guntung 0,16 0,34 0,50 

9 Pelintung 0,11 0,16 0,27 

Rata-Rata 0,092 0,190 0,282 

Persentase (%) 32,68 67,32  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau periode 2005-2015 telah terjadi 

deforestasi sebesar 46,79 % terhadap hutan mangrove Kota Dumai. Pada tahun 2005 
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tercatat luasan mangrove 649,64 Ha, namun pada tahun 2010 masih tersisa seluas 345,06 

ha. Faktor utama yang mendorong terjadinya deforestasi hutan mangrove di Kota Dumai 

bersumber dari konversi lahan menjadi kawasan industri, pembangunan pelabuhan, 

perkebunan, pertanian, dan permukiman. Selain itu juga disebabkan oleh pemanfaatan 

kayu mangrove untuk keperluan rumah tangga, kayu arang dan bahan bangunan. 

Pemanfaatan kayu mangrove ini dapat dibuktikan dari besaran persentase tunggul bekas 

tebangan lebih dominan (sebesar 67,32%) dibandingkan tunggul mati alami 
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