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KATA PENGANTAR 

 

Bandar Bakau menjadi bagian penting dalam 

pertarungan peradaban industri dalam bingkai antropologi 

kawasan yang masih samar-samar, jika tidak dapat 

dikatakan transisi. Dumai yang merupakan kawasan dimana 

semua harapan kemajuan ekonomi ditumpahkan dengan 

kapal yang berlalu lalang di perairannya. Mobil-mobil 

angkutan CPO, minyak alat berat dan bahan industri lainnya 

yang hilir mudik menyesakkan jalanan, yang selalu 

bergaduh dengan masyarakat akibat macet yang 

ditimbulkan. 

Bukan itu saja, bibir laut yang seyogyanya eksotis 

memagari masyarakat yang bermukim di tepian pantai kota 

ini,  tertutup oleh tumpukan-tumpukan tangki timbun 

minyak dan CPO. Semuanya atas alasan mengejar 
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pertumbuhan ekonomi. Benar saja, meskipun COVID-19 

melanda, Dumai tidak pernah mencatat pertumbuhan 

ekonomi yang parah, selalu saja diatas pertumbuhan 

Nasional maupun Riau.  

Sebagai kawasan strategis di Pesisir Pantai Timur 

Sumatera, Dumai semakin menjadi harapan besar untuk 

kemajuan ekonomi. Kota pelabuhan ini seakan 

mengekspresikan miniatur Indonesia dengan segala 

keragamannya. Dan disanalah kawasan wisata pantai itu 

berada. 

Kawasan dimana persengketaan diantara keperluan 

ekonomi dan lestarinya alam menjadi tema yang 

digaduhkan. Dengan semangat yang pantang menyerah, 

Darwis Moh Saleh, sang tokoh yang membawa bendera 

NGO Pecinta Alam Bahari (PAB), ditahun 1999 mulai 

menampakkan aktivitasnya di sini, melalui jargon 

antropologis Putri Tujuh dan Marhum Datuk Kedondong 

dia membangun narasi bahwa ini adalah kawasan 

konservasi peradaban Melayu Dumai.  

Dari sana dia membentangkan sayap dengan 

mendefinisikan kawasan itu sebagai Bandar Bakau yang kini 
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ramai dikunjungi, bukan saja oleh masyarakat awam namun 

para petinggi negara juga ramai mengunjunginya. Buku ini 

hadir sebagai sebuah literasi yang menyertai eksistensi 

perjuangan itu. Dengan harapan dikemudian hari semua 

dapat menyaksikan bahwa segala sesuatu akan berawal dari 

perjuangan.  

Semoga buku yang ada ini bermanfat serta dapat 

menjadi pelengkap referensi bagi Kota Dumai. Terima kasih 

kepada semua tim dan pimpinan Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAITF Dumai yang 

telah melakukan penelitian dan pendampingan sejak tahun 

2016 kepada PAB dan Bandar Bakau, serta telah 

menyelesaikan laporan hasil penelitian dan 

pendampingannya yang selanjutnya dijadikan naskah dalam 

penulisan buku ini. 

 

Dumai, 24  Juni 2021 

Penulis 

 

Dr. H. M. Rizal Akbar, M.Phil 
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Berada diujung jalan Nelayan Laut kelurahan 

Pangkalan Sesai Kota Dumai. Kawasan seluas 12 Hektar 

itu ditumbuhi oleh berbagai jenis Mangrove. Istilah 

Mangrove sepertinya baru dekade belakangan ini 

dikenal oleh masyarakat di kawasan ini. Karena dulu 

mereka lebih akrab menyebutnya dengan Bakau, 

Perepat, Kedabu, Nipah dan sebagainya. Dan kawasan 

tempat tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan itu selalu 

disebut dengan Baghan. Tempat itu sekarang bernama 

Bandar Bakau. 

Bandar Bakau dikelola oleh sebuah kelompok  

Pecinta Alam Bahari (PAB). Kelompok ini dinahkodai 

oleh seorang figur pejuang lingkungan yang juga 
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pernah berkeliling Indonesia dengan berjalan kaki, 

yakni Darwis Mohamad Saleh. Sosok sederhana yang 

selalu mengenakan kaos itu, seakan menyatu dengan 

kawasan Bandar Bakau ini, karena keseharian beliau 

berada disini dan bermastautin di tempat ini. 

Darwis telah merubah kawasan yang dulunya 

menakutkan, kini menjadi kawasan kunjungan. 

Sebelumnya, tidak banyak masyarakat  bersahabat 

dengan hutan Bakau, kecuali para nelayan dan suku-

suku terbelakang seperti Akit, Orang Utan dan suku 

laut. Bagi mereka hutan Bakau adalah sumber 

kehidupan mereka. Namun bagi masyarakat sekitar 

yang sudah maju hutan Bakau jarang dikunjungi karena 

memang sukar untuk memasuki kawasan ini sebab 

terdiri dari hamparan lumpur yang ditumbuhi oleh 

akar-akar kayu yang menonjol, sehingga sangat tidak 

mungkin untuk memasukinya jika tidak dengan tujuan-

tujuan tertentu yang sangat penting. Ditambah lagi 

biasanya kawasan ini dipersepsikan angker, tempat 

bermukimnya segala makhluk-makhluk halus, serta 
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yang lebih menakutkan lagi bahwa ditempat ini 

terdapat sejenis ular dengan ukuran yang kecil dan 

pendek, yang sangat ditakuti karena bisa nya dapat 

menyebabkan kematian, ular ini dinamakan "Ular 

Bakau". 

 

Gambar 1: Pada sebuah Wawancara Bersama Darwis Moh. Saleh 

 

Pada pertengahan Oktober 2016, Tim LP2M IAI 

Tafaqquh Fiddin Dumai, berkesempatan 

mewawancarai Saudara Darwis Mohamad Saleh di 

kediamannya di kawasan Bandar Bakau. Wawancara 

seputar PAB dan Bandar Bakau itu juga dihadiri oleh 

Pak Udin yang juga salah seorang pengurus PAB. Pada 

kesempatan itu dengan ekspresi yang berat bang Wes, 
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panggilan akrab untuk Darwis Mohammad Saleh. 

banyak menjelaskan tetang konsidi PAB dan 

pengelolaan Bandar Bakau saat ini. 

Dalam setiap doa, saya selalu berharap kiranya 

datangkanlah orang-orang yang punya kemampuan 

untuk mengurus kawasan ini, yakni ikut berfikir.  Saya 

juga berfikir  namun lebih kepada mangrove dan hal-

hal lainnya. Sementara bagaimana memodernkan 

kawasan ini dengan segala manajerialnya memerlukan 

orang-orang  yang memiliki ketaqwaan kepada Allah 

SWT, tutur bang Wes. Kesimpulan bang Wes bahwa 

ketaqwaan menjadi ukuran utama bagi personil 

pengelola yang dia harapkan untuk Bandar Bakau tentu 

menarik perhatian. 

Sangat beralasan mengapa bang Wes menuturkan 

persoalan ini. Dengan nada yang meninggi dia sempat 

menyatakan, "di PAB pengurus tidak semestinya hanya 

mengambil jabatan. Kalau orientasinya hanya itu, masih 

banyak  jabatan-jabatan di tempat yang lain memiliki 

potensi dan bergengsi. Sementara disini kita perlu 
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pengabdian dan kecintaan kepada lingkungan terutama 

Bandar Bakau ini", tegasnya sambil memandang ke arah 

hamparan pepohonan Bakau yang tumbuh tersusun 

rapi. 

Bang Wes menegaskan bahwa PAB memiliki arah 

langkah yang jelas untuk mengembangkan kawasan 

Bandar Bakau. Namun menurutnya, kelemahan utama 

PAB ada pada faktor manajerial. selain itu dia juga 

mengaku memang saat ini ada masalah dengan 

penataan personil di kepengurusan PAB. "Saat ini saya 

mulai tegas dalam penataan personil di PAB", ungkap 

bang Wes. Dia juga mengakui bahwa manajemen yang 

berjalan saat ini sangat lemah. Tidak ada standar 

operasional pengelolaan, sehingga Dia menyebutnya 

dengan "manajemen sorang-sorang, atau standar 

kampung". 

Darwis mengharapkan kawasan ini mendapat 

hibah dari pemerintah pusat menjadi kawasan 

pengembangan budaya dan konservasi mangrove. Dia 

menuturkan bahwa menteri kehutanan pada waktu itu 
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Zulkifli Hasan, pernah menyampaikan kepada mereka 

supaya pemerintah kota Dumai dapat mengusulkan 

hibah kawasan ini kepada pemerintah pusat untuk 

tujuan tersebut. 

Secara legalitas dalam pengelolaan Bandar Bakau, 

Darwis menjelaskan bahwa sampai saat ini mereka 

telah mengantongi akta notaris dan surat terdaftar dari 

Kesbangpol kota Dumai. Selain itu mereka juga 

memiliki dokumen-dokumen penghargaan atas kerja-

kerja pengelolaan kawasan Bandar Bakau ini baik dari 

pemerintah Kota Dumai, provinsi sampailah tingkat 

nasional. 

***** 
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Bandar Bakau yang berada ditengah kota Dumai 

itu adalah sebuah entitas lain yang berbeda dengan 

sekelilingnya. Keteduhan kawasan wisata di bibir 

pantai ini tak lain adalah sesuatu yang tersisa dari 

kegaduhan kota yang diamuk oleh ambisi materialisme 

industri akibat eksotisme kawasan yang berada 

disepanjang lalulintas perdagangan dunia yakni selat 

Melaka. Kota Dumai seakan menjadi primadona bagi 

industri pelabuhan, jasa dan perdagangan dan 

disanalah Bandar Bakau dengan kelainannya hadir 

memenuhi hasrat idealisme yang sekaligus 

menampung hasrat ekonomi masyarakat nelayan dan 

masyarakat kecil lainnya, untuk itu sebelum terlalu jauh 
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membahas tentang Bandar Bakau dan eksistensi Pecinta 

Alam Bahari selaku LSM yang mengelola kawasan ini, 

maka pada bagian ini mari sekilas mengenal Dumai, 

dengan pendekatan yang sederhana. 

Kota Dumai termasuk salah satu kota yang ada di 

Provinsi Riau dan dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di 

Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 

(tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, 

Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur.  

Dalam perkembangannya, Kota Dumai 

berkembang menjadi 5 (lima) Kecamatan sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 

tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan 

Kecamatan Medang Kampai. Selanjutnya pada tahun 

2009, Kota Dumai kembali mengalami pemekaran 

menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah 
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Nomor 8 Tahun 2009 tentang pembentukan Kecamatan 

Dumai Kota dan Dumai Selatan.  

Kota Dumai dengan luas daratan 204.674 (dua 

ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektar, 

wilayah perairan seluas 71.393 (tujuh puluh satu ribu 

tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar, terletak pada 

posisi antara 101º 0’ 38” - 101º 43’ 33” Bujur Timur, 01º 

26’ 50” - 02º 15’ 40” Lintang Utara dan secara 

administratif berbatasan dengan : Sebelah utara 

berbatasan dengan Selat Rupat, Pulau Rupat, dan 

Selat Malaka. Sebelah Timur berbatas dengan 

Kecamatan Bukit Batu dan Kabupaten Bengkalis. 

Sebelah Selatan dengan Kecamatan Mandau dan 

Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Sebelah 

barat dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan 

Bangko Kabupaten Rokan Hilir 

Berdasarkan letak geografisnya tersebut, Kota 

Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau 

Sumatera. Pantai Kota Dumai terlindung oleh Pulau 

Rupat, sehingga sangat strategis untuk berkembang 
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menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan. Berikut 

ini peta administrasi wilayah Kota Dumai. 

   Dumai, demikianlah kota itu bernama. Tidak 

ada cerita yang pasti mengapa nama itu diberikan pada 

kota ini. Namun konon itu disebabkan ada sosok 

makhluk Jin yang bernama “Umai” yang membunuh si 

angkara murka putra raja Aceh yang ingin mengambil 

paksa salah satu dari tujuh putri jelita, dengan senjata 

yang fenomenal yakni buah bakau belukap. 

 

Gambar 2: Penampakan kota Dumai dengan latar belakang pelabuhan dan 

industri 
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Namun terdapat pula cerita lainnya, yang 

menceritakan bahwa penamaan itu berawal dari sebuah 

pangkalan atau pelabuhan kecil yang berada di Sungai 

Sembilan. Dimana pelabuhan itu, pemiliknya bernama 

Umai. Umai selalu dipanggil masyarakat disana dengan 

De Umai. De adalah panggilan Melayu, yang awalnya 

adalah Ude atau Abang. Sehingga sangking seringnya 

pangkalan itu disebut De Umai maka lambat laun 

berubah menjadi Dumai. 

Namun yang menarik adalah ketika 

memperkenalkan Dumai kepada orang yang belum 

pernah berkunjung ke kota ini. Biasanya, mereka selalu 

memplesetkan Dumai dengan "Dunia Maya" dan ada 

pula yang menyamakannya dengan "Dubai". Tidak ada 

masalah dengan plesetan tersebut karena bernilai 

positif. Ketika Dumai diplesetkan dengan dunia maya, 

ada harapan akan peningkatan kiranya kota ini disuatu 

masa nanti menjadi Cyber City. Begitu juga ketika dia 

diplesetkan dengan Dubai, diharapkan di masa depan 

kota ini akan berkembang pesat setara dengan 



12 

 

perkembangan kota Dubai yang berada di Timur 

Tengah saat ini. 

Sebagai sebuah kota yang berada di bagian 

pinggang pulau Sumatera, posisi kota ini sangat 

strategis berhadapan langsung dengan selat Melaka. 

Dimana Selat ini merupakan selat dengan kepadatan 

pelayaran perniagaan dunia. Dengan letaknya yang 

strategis itu, Dumai berkembang sebagai kawasan 

pelabuhan, industri dan perdagangan. Terdapat banyak 

pelabuhan di kota ini baik yang dikelola oleh PT. 

Pelindo, pelabuhan khusus serta pelabuhan rakyat. 

Demikian juga dengan industri, telah berdiri industri 

pengolahan  seperti bahan bakar minyak oleh PT 

Pertamina, pengolahan Crude Palm Oil (CPO) serta 

pengolahan lainnya. 

Kehadiran industri-industri itu telah merubah 

kota ini. Berawal dari sebuah kampung nelayan dengan 

penduduk asli Melayu yang beragama Islam, kini 

Dumai menjadi sebuah kota yang heterogen. Terdapat 

berbagai suku dan agama yang hidup di kota ini. Selain 
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suku Melayu, di kota ini juga terdapat suku Minang, 

Batak, Jawa, Bugis, Banjar, Madura serta suku-suku 

lainnya, serta juga tidak sedikit terdapat masyarakat 

China. Demikian pula dengan agama, selain Islam 

sebagai agama mayoritas, di kota ini juga terdapat 

agama Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. 

Kepelbagaian itu disebabkan oleh proses migrasi 

penduduk akibat daya tarik industri yang berkembang 

di kota ini. 

Kehadiran industri di kota Dumai bukan saja 

berdampak pada heterogenitas penduduk. Namun 

lebih jauh dari itu, industri di kota Dumai juga 

menyebabkan pergeseran-pergeseran dalam sosio 

budaya masyarakatnya. Struktur masyarakat buruh 

pabrik, pelabuhan dan pengangkutan, merupakan 

struktur dominan masyarakat. Sementara para pemilik 

modal serta petinggi perusahaan berada di Jakarta, 

Medan bahkan Singapura, Malaysia dan kota-kota besar 

lainnya.  Dengan demikian kota ini lebih dominan 

diwarnai oleh budaya dan psikologi buruh. 
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Dengan struktur sosial semacam itu 

menyebabkan perkembangan kota ini menjadi lamban 

dari sisi kebudayaan dan peradaban. Kemajuan 

peradaban dan budaya selalu dipelopori oleh 

masyarakat lokal, dengan identitas budaya Melayu dan 

Tamaddun Islam. Namun malangnya pada kesempatan 

yang sama masyarakat lokal selalu kalah dengan 

persaingan ekonomi, sehingga sumber daya ekonomi 

tidak dapat mereka kuasai, bahkan akibat keterpaksaan 

hidup, kini banyak aset-aset masyarakat lokal yang 

sudah berpindah tangan terutama pada pemilikan 

tanah dan properti. 

Bagi masyarakat lokal perkembangan ekonomi 

kota Dumai tidak membahagiakan. Keadaan itu 

direspon secara sadar oleh masyarakat,  bahkan 

pemerintah kota Dumai  melalui perda kota Dumai 

nomor 10 tahun 2004 tentang porsi tenaga kerja lokal 

dan luar yakni berbanding 70 : 30, tujuh puluh persen 

untuk tempatan dan tiga puluh persen untuk tenaga 

kerja luar yang bekerja di kota Dumai. Perda itu tidak 
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pernah terealisasi. Namun ia menjadi saksi  bahwa 

ekonomi kota ini tidak berada ditangan masyarakatnya. 

Sehingga untuk menjadi pekerja pada industri yang ada 

di tempat mereka harus mengemis dan perlu dorongan 

politis lokal melalui perda tersebut. 

***** 
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Pecinta Alam Bahari (PAB) merupakan sebuah 

organisasi yang terlahir dari komunitas masyarakat 

yang hidup di pinggir pantai kota Dumai, tepatnya 

muara Sungai Dumai. Mereka menggantungkan 

kehidupannya dari laut baik sebagai nelayan maupun 

buruh pelabuhan. PAB berdiri sejak tahun 1999 dengan 

tujuan menyelamatkan lingkungan pantai dan muara 

Sungai Dumai melalui usaha penanaman pohon bakau 

(mangrove). Hutan Wisata Bandar Bakau adalah satu 

dari buah karya mereka dalam upaya pelestarian 

tersebut.  

Organisasi PAB didirikan oleh seorang pecinta 

alam yang bernama Darwis Moh Saleh bersama 

rekannya di kota Dumai. Berawal dari diskusi-diskusi 
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kecil dalam forum yang mereka beri nama Depot Kreatif 

Anak Melayu (Dekam) pada tahun 1998, seiring ketika 

reformasi digulirkan. Ide awalnya adalah untuk 

menyelamatkan Dasar Aliran Sungai Dumai dengan 

menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan 

konservasi cagar budaya. Mereka menekankan bahwa 

kawasan kuala sungai Dumai merupakan kawasan awal 

Kota Dumai yang dikaitkan dengan legenda Putri Tujuh 

serta kampung Datuk Kedondong. 

 

Gambar 3: Para pengurus dan siswa Sekolah Alam berfoto bersama Walikota 
Dumai. Foto Dokumentasi PAB 

 

 



19 

  

Dalam melakukan aktivitasnya, Darwis 

merangkul semua elemen masyarakat yang tinggal 

berhampiran dengan kawasan konservasi itu, tepatnya 

di kelurahan Pangkalan Sesai. Pada umumnya 

masyarakat di kawasan ini bekerja sebagai nelayan dan 

buruh pelabuhan. Generasi muda adalah komunitas 

yang banyak terlibat dalam aktivitas PAB, terutama 

pada program penanaman mangrove, aktivitas 

penunjang wisata bahari, sekolah alam serta dalam 

kegiatan pementasan-pementasan sastra dan budaya. 

Kalangan perempuan dan ibu-ibu rumah tangga juga 

terlihat ikut memainkan peran yang penting terutama 

pada pengelolaan kedai-kedai jualan makanan dan 

minuman di kawasan tersebut. 
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Gambar 4: Aktivitas penanaman Mangrove bersama masyarakat dan 

pemerintah 

 

Sekolah Alam Bandar Bakau didirikan pada 

bulan September 2010, atas inisiatif pengurus Pecinta 

Alam Bahari sebagai langkah untuk memperkenalkan 

dunia mangrove kepada anak-anak mulai tingkatan SD 

s.d. SMU sederajat yang berada di Kota Dumai. PAB 

bertekat, melalui sekolah alam ini diharapkan terlahir 

generasi yang akan menjadi penerus kader-kader 

konservasi mangrove yang memiliki jiwa-jiwa 
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kepedulian terhadap kelestarian alam khususnya 

wilayah pesisir. 

Sebagai sebuah kawasan yang memiliki potensi 

besar dalam memajukan masyarakat pesisir pantai, 

kawasan konservasi Bandar Bakau kota Dumai, perlu 

mendapatkan perhatian khusus terutama pada aspek 

kelembagaannya. Secara keorganisasian, PAB selaku 

otoritas pengelolaan kawasan tersebut masih memiliki 

banyak keterbatasan. Manajemen pengelolaan yang 

belum professional, sumber daya manusia yang masih 

rendah, sistem tata kelola yang belum teratur serta 

banyak hal pada aspek kelembagaan yang memerlukan 

dukungan. 
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Gambar 5: Proses Pembelajaran di Sekolah Alam Bandar Bakau 

 

Padahal, potensi yang dimiliki oleh kawasan ini 

cukup besar. Bagi masyarakat kehadiran kawasan ini 

sebagai destinasi wisata bahari tentu dapat membuka 

lapangan kerja baru yang berpotensi dalam 

peningkatan pendapatan. Bagi generasi muda kawasan 

ini adalah sumber pengetahuan khususnya menyangkut 

pesisir dan mangrove. Bagi akademisi dan peneliti serta 

pecinta alam kawasan ini tentu akan sangat 

berkontribusi kepada lahirnya temuan-temuan baru 

dalam bidang komunitas nelayan, pesisir dan 
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mangrove. Bagi pemerintah Kota Dumai, Jika kawasan 

ini dikembangkan dengan baik maka Bandar Bakau 

akan menjadi ikon kota Dumai sebagai kota Wisata 

Bahari. 

Dari penjelasan diatas, program  penguatan 

kapasitas kelembagaan kelompok Pencinta Alam Bahari 

dalam pengembangan hutan wisata Bandar Bakau yang 

dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Tafaqquh 

Fiddin Dumai ini merupakan upaya untuk menguatkan 

kelembagaan PAB sehingga pengelolaan Bandar Bakau 

semakin efektif serta semakin banyak masyarakat yang 

terlibat dalam aktivitas di Bandar Bakau. Disamping itu 

pendampingan ini juga bertujuan untuk mendorong 

dukungan pemerintah baik kota, provinsi maupun 

pusat dalam pengembangan kawasan ini dimasa depan. 
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Gambar 6: Hutan Wisata Bandar Bakau sebagai kawasan wisata yang banyak 
dikunjungi, baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara terlihat Artis 
Malaysia Poey Sting bersama Istrinya mengunjungi objek wisata tersebut. 

 

***** 
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Sungai Dumai merupakan salah satu dari 15 buah 

sungai di Kota Dumai yang bermuara ke Selat Rupat, 

yang selanjutnya terintegrasi ke Selat Malaka. Sungai 

Dumai memiliki panjang ± 15 km dan terbentang 

membelah wilayah kota, dari panjang keseluruhan 

tersebut terdapat ± 7,9 km atau sebesar 52,66 persen 

bantaran sungai telah menjadi wilayah hunian dengan 

beberapa aktivitas penghasil limbah ditambah dengan 

tekanan alur keluar masuk angkutan manusia dan 

barang.  

Aktivitas yang berlangsung di wilayah Sungai 

Dumai terutama bagian hilir sungai adalah kegiatan 

transportasi kapal-kapal domestik barang dan manusia 
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dan pemukiman penduduk, selanjutnya pada bagian 

pertengahan sungai terdapat pemukiman penduduk, 

lalu pada bagian hulu yang merupakan bagian dari 

Danau Bunga Tujuh terdapat aktivitas pengolahan air 

bersih guna kebutuhan PT. CPI Dumai. 

Vegetasi utama di kawasan sekitar muara sungai 

adalah mangrove. Kondisi vegetasi di bantaran sekitar 

muara sungai masih alami, terutama di bagian sisi 

kanan dilihat dari muara sungai. Lain halnya pada sisi 

kiri, telah terjadi konversi menjadi pemanfaatan lain. 

Hal ini terlihat dari banyaknya bangunan dan kegiatan 

yang ada di sekitar bantaran sungai, seperti dermaga 

PT. Pelindo I Cabang Dumai, dermaga pelabuhan 

rakyat, pangkalan TNI AL, pemukiman warga, kantor 

polisi, warung makan dan pangkalan BBM PT. 

Pertamina UP II Dumai. 

Bagian hulu Sungai Dumai merupakan kawasan 

Hutan Wisata Sungai Dumai dan Danau Bunga Tujuh 

yang berlokasi di Kelurahan Bukit Batrem dan Tanjung 

Palas seluas 4.721,5 ha yang berfungsi sebagai obyek 
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wisata, paru-paru kota dan menjaga kawasan air tanah. 

Penunjukan kawasan ini melalui Keputusan Gubernur 

Riau No. KPTS 85/I/1985 dan  ditetapkan melalui 

Keputusan Menteri Kehutanan No. 154/KPTS-II/90. 

 

Gambar 7 : Kondisi Sungai Dumai 

 

Upaya perlindungan terhadap kawasan 

mangrove di sekitar muara Sungai Dumai meliputi 

perlindungan terhadap sempadan sungai dan kawasan 

pantai berhutan bakau. Perlindungan terhadap 

sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai 
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dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan 

merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan 

dasar sungai serta mengamankan aliran sungai, 

sedangkan perlindungan terhadap kawasan pantai 

hutan Bakau dilakukan untuk melestarikan hutan 

bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan 

tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut 

disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air 

laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya. 

 

Gambar 8 : Bersama para pelajar sekolah alam melakukan penyisiran sampah di 
Sungai Dumai 
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Sejak keberadaan kelompok masyarakat Pecinta 

Alam Bahari Club yang menjaga dan mempertahankan 

keberadaan ekosistem mangrove yang tersisa di sekitar 

muara Sungai Dumai pada tahun 1999 sampai dengan 

sekarang, hutan mangrove muara Sungai Dumai 

dijadikan sebagai Pusat Informasi Mangrove Dumai. 

Pengelolaan mangrove di sekitar muara Sungai Dumai 

yang dilakukan oleh PAB merupakan suatu bentuk 

pengelolaan yang berbasis komunitas pesisir, 

mengingat kelompok ini terdiri dari masyarakat pesisir 

di sekitar kawasan mangrove muara Sungai Dumai. 

Pengelolaan yang dilakukan meliputi upaya 

perlindungan dan rehabilitasi mangrove. Upaya 

perlindungan melalui aktivitas menjaga, mengawasi 

dan mempertahankan mangrove yang tersisa di 

kawasan ini. Upaya rehabilitasi dimulai melalui 

aktivitas penanaman kembali mangrove secara rutin di 

bagian wilayah yang jarang. Upaya mempertahankan 

keberadaan dan keberlangsungan ekosistem mangrove 

di sekitar muara Sungai Dumai diharapkan akan 
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memperlambat laju pengurangan luasan, 

mempertahankan keanekaragaman jenis mangrove dan 

mengelola kawasan hutan mangrove yang tersisa 

dengan pendekatan berbasis komunitas pesisir. 

 

Gambar 9 : Penanaman kembali mangrove di kuala sungai Dumai 

 

Dalam pengelolaan kawasan konservasi alam ini, 

PAB melibatkan berbagai komponenen terutama 

masyarakat sekitar. Pelibatan masyarakat itu mulai dari 

aspek pendidikan, sosial budaya dan ekonomi yang 
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saling menunjang dengan tujuan awal penyelamatan 

kawasan konservasi mangrove dan dasar aliran sungai 

Dumai. 

***** 
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Meskipun sudah berjalan dengan baik sejak 

berdiri pada tahun 1999, namun dalam pengelolaan 

sebagai sebuah NGO kelembagaan PAB masih belum 

seutuhnya dapat berfungsi dalam mencapai visi, misi 

serta tujuannya. Persoalan utama terletak pada 

kelembagaan organisasi tersebut. Penguatan kapasitas 

kelembagaan Kelompok Pencinta Alam Bahari (PAB) 

dalam pengembangan hutan wisata Bandar Bakau, 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi kelembagaan Kelompok 

Pecinta Alam Bahari (PAB) dalam pengembangan 

hutan wisata Bandar Bakau 
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2. Potensi apa saja yang ada dan dapat 

dikembangkan di hutan wisata Bandar Bakau oleh 

Kelompok Pencinta Alam Bahari (PAB) 

3. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam 

pengembangan hutan wisata Bandar Bakau oleh 

Kelompok Pencinta Alam Bahari (PAB) 

Untuk itu, sesuai dengan latar belakang serta 

permasalahan sebagaimana diatas, maka dirasa perlu 

upaya dalam penguatan kapasitas kelembagaan 

Kelompok Pecinta Alam Bahari (PAB) dalam 

pengembangan hutan wisata Bandar Bakau yang 

bertujuan untuk meningkatkan peran kelembagaan 

Kelompok Pecinta Alam Bahari (PAB) dalam 

pengembangan hutan wisata Bandar Bakau. Selain itu 

penguatan kelembagaan diharapkan juga untuk 

meningkatkan dan menemukan segala potensi yang 

ada pada hutan wisata Bandar Bakau yang dikelola 

oleh Kelompok Pencinta Alam Bahari (PAB). 

Disamping itu juga diarahkan guna  meningkatkan 

pola keterlibatan masyarakat dalam pengembangan 
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hutan wisata Bandar Bakau oleh Kelompok Pencinta 

Alam Bahari (PAB) 

Dengan demikian diharapkan akan berguna 

dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kelompok 

Pencinta Alam Bahari (PAB) dalam pengembangan 

hutan wisata Bandar Bakau antara lain: Pertama, 

memberi sumbangan pengetahuan dalam bidang 

pembangunan khususnya pengelolaan pariwisata 

lingkungan hidup. 

Hasil dari pengabdian  ini selain untuk 

menguatkan kelembagaan PAB dalam 

mengembangkan hutan wisata Bandar Bakau, juga 

diharapkan sebagai model bagi pengembangan 

kelembagaan pengelolaan wisata bahari di Indonesia. 

Kedua, sebagai referensi bagi kalangan akademisi dan 

masyarakat yang akan melakukan pengembangan dan 

pengelolaan pariwisata, khususnya kawasan pesisir. 

Dan ketiga, memberikan masukan kepada pemerintah, 

para perencana pembangunan (Bappenas dan Bappeda) 
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dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, 

khususnya kawasan pesisir. 

***** 
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Konsep"empowerment" (pemberdayaan), yang 

dibidani oleh Friedmann (1992), muncul karena adanya 

dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. 

Kegagalan yang dimaksud, adalah gagalnya model-

model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi 

masalah kemiskinan dan lingkungan yang 

berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena 

adanya alternatif-alternatif pembangunan yang 

memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, 

persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi 

yang memadai. Kegagalan dan harapan, menurut 

Friedmann (1992) bukanlah merupakan alat ukur dari 

hasil kerja ilmu-ilmu sosial, melainkan lebih merupakan 

cermin dari nilai-nilai normatif dan moral. Kegagalan 



38 

 

dan harapan, akan terasa sangat nyata pada tingkat 

individu dan masyarakat. Dengan demikian, 

"pemberdayaan masyarakat", pada hakekatnya adalah 

nilai kolektif dari pemberdayaan individual.  

Konsep "empowerment", sebagai suatu konsep 

alternatif pembangunan, pada intinya memberikan 

tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari 

suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada 

sumber daya pribadi, langsung, partisipatif, demokratis, 

dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung 

(Friedmann, 1992). Sebagai titik fokusnya adalah 

lokalitas, sebab "Civil Society" menurut Friedmann 

(1992) akan merasa siap diberdayakan lewat issue-issue 

lokal. Namun Friedmann mengingatkan, bahwa adalah 

sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan 

ekonomi dan struktur di luar "Civil Society" diabaikan. 

Oleh karena itu, menurut Friedmann pemberdayaan 

masyarakat tidak hanya sebatas sosial-ekonomi saja 

namun juga secara “politis”, sehingga pada akhirnya 
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masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara 

regional maupun nasional.  

Konsep "empowerment", menurut Friedmann 

(1992) merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik 

di tingkat ideologis maupun praksis. Di Tingkat 

ideologis, konsep "empowerment" merupakan hasil 

interaksi antara konsep "Top Down dan Bottom-Up", 

antara "Growth Strategy dan People-Centered Strategy". 

Sedangkan di tingkat praksis, interaktif akan terjadi 

lewat pertarungan antar rumah tangga-masyarakat 

yang  otonom. Beberapa pertanyaan kunci berikut dari 

Friedman (1982:167-171) akan lebih memperjelas konsep 

"empowerment"/ atau pemberdayaan yang 

dikenalkannya, sebagai berikut :  

1. Apa pinsip yang digunakan oleh pemerintah 

dalam  pemberdayaan  kelembagaan masyarakat? 

2. Apakah pendekatan pemberdayaan masyarakat 

dilakukan terhadap individu agar mampu 

bersaing atau pendekatan rumah tangga agar 
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dapat mengakses potensi sosial di 

lingkungannya?  

3. Apakah ada insentif yang dapat diperoleh 

masyarakat untuk mengorganisasikan 

lingkungannya untuk melakukan prakarsa 

perbaikan diri dan rumah tangganya  oleh 

mereka sendiri?  

4. Apa saja yang mendorong peran masyarakat, 

pemerintah dan LSM dalam proses 

pemberdayaan masyarakat untuk berkembang 

secara mandiri?  

5. Bagaimana  penguatan  masyarakat  berbasis 

kondisi masyarakat lokal  dapat dilakukan?  

6. Bagaimana upaya untuk mendukung  

penghidupan  rumah tangga yang tidak berdaya  

dapat diorganisasikan?   

7. Bagaimana model perencanaan yang cocok 

dengan kondisi rumah tangga dan masyarakat 

agar mampu memberdayakan dirinya sendiri?  
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8. Apa kendala dalam struktur dan kebijakan yang 

harus diatasi untuk menjadikan pengembangan 

masyarakat berlangsung sebagai jalan yang dapat 

dipilih secara berkelanjutan? 

 

Tahapan Pemberdayaan 

Pemberdayaan masyarakat pesisir pada 

dasarnya identik dengan tahap-tahap pemberdayaan 

secara umum yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu 

pemberdayaan individu/ rumah tangga, pemberdayaan 

ikatan antar individu/ kelompok, dan pemberdayaan 

politik. Upaya pemberdayaan dimulai dengan 

pemberdayaan individu (rumah tangga) keluarga yang 

dilanjutkan dengan pemberdayaan ikatan antar 

individu/ kelompok dan politik. Pentahapan 

pemberdayaan ini dilakukan secara tumpang tindih, 

artinya dimulainya tahap pemberdayaan tidak perlu 

menunggu selesainya proses pemberdayaan tahap yang 

mendahuluinya. Secara rinci tahap-tahap 

pemberdayaan diuraikan sebagai berikut:  
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a. Pemberdayaan Individu (Household Model)  

Pemberdayaan individu yang dimaksud disini 

adalah pemberdayaan keluarga (rumah tangga) dan 

setiap anggota keluarga. Asumsi yang dibangun 

adalah, apabila setiap anggota keluarga 

dibangkitkan kebudayaannya maka unit-unit 

keluarga berdaya ini akan membangun suatu 

jaringan keberdayaan yang lebih luas lagi. Jaringan 

yang lebih luas ini kemudian akan membentuk apa 

yang dinamakan sebagai keberdayaan sosial. 

Keluarga (rumah tangga), di dalam konsep 

pemberdayaan ini didudukkan sebagai produsen 

sekaligus konsumen.  

Pemberdayaan individu dan keluarga, pada 

hakekatnya adalah upaya menciptakan suatu 

lingkungan yang mampu membangkitkan 

keyakinan diri, memberikan peluang dan motivasi 

agar setiap individu dalam rumah tangga mampu 

meningkatkan kemampuan dirinya meraih atau 

mengakses sumber sumber daya sosial dan ekonomi 
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bagi pengembangan dan kemajuan kehidupannya. 

Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan 

untuk membangun keberdayaan individu adalah 

sebagai berikut:  

1. Pemberdayaan waktu, yang diartikan sebagai 

usaha mengurangi pemborosan waktu yang 

dihabiskan oleh individu untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya (pangan, pendidikan, 

perumahan, air bersih, kesehatan dan transport). 

Penyediaan fasilitas air bersih dan transportasi 

yang baik, akan sangat membantu individu-

individu untuk memanfaatkan waktunya bagi 

kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Juga 

informasi dan pelayanan kesehatan harus tertuju 

langsung pada jarak yang relatif dekat terhadap 

setiap individu;  

2. Pemberdayaan psikologis, yang berarti 

pembangunan keyakinan diri bahwa para 

individu berkemampuan  untuk menularkan atau 

menarik individu-individu lain yang belum 
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beruntung untuk bergabung ke dalam kegiatan 

usahanya;  

3. Pemberdayaan usaha ekonomi, melalui suatu 

proses yang mengarah pada terbentuknya 

jaringan usaha antar anggota keluarga, antar 

tetangga, antar kelompok masyarakat, kemudian 

mengkait memasuki ekonomi pasar (baik formal 

maupun informal). Pemberdayaan ini juga 

mengarah pada terbangunnya keberlanjutan 

usaha ekonomi antar generasi (intergenerational 

continuity).  

 

b. Pemberdayaan Ikatan Antar Individu/Kelompok (Spiral 

Model) : Penguatan Permodalan dan Pemasaran  

Pada hakekatnya individu dengan individu 

lainnya diikat oleh suatu ikatan yang disebut 

keluarga. Demikian pula antar keluarga (rumah 

tangga)  satu dengan keluarga (rumah tangga) yang 

lain diikat oleh suatu ikatan kebertetanggaan. Begitu 

seterusnya sampai pada tingkatan yang lebih tinggi. 
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Pada tingkatan yang pertama, hubungan yang 

terjadi dapat disebabkan oleh adanya saling percaya 

satu terhadap lainnya, keyakinan keagamaan, 

kesamaan keturunan, kesamaan nasib, dan atau 

kedekatan bertetangga. Pada tingkatan yang lebih 

tinggi, hubungan ini dapat terwujud di dalam suatu 

gerakan masyarakat, organisasi politik, dan 

sebagainya.  

Tantangan utama di dalam pemberdayaan 

ikatan ini adalah bagaimana memberdayakan 

sumber daya : (1) waktu, (2) keterampilan dan (3) 

modal yang dimiliki oleh keluarga-keluarga nelayan 

di daerah pesisir ke dalam domain domain  (a) 

ekonomi,  (b) politik, dan (c) sosio-kultural. 

Penguatan hubungan ikatan ini berlangsung secara 

bertahap mengikuti suatu lintasan spiral mulai dari 

penguatan individu, antar kelompok, terus naik ke 

atas menuju pada domain sosial-politik yang lebih 

luas lagi, sampai pada domain ekonomi meso dan 

makro. Dalam kaitan ini, konsep keterkaitan 
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(Linkage) menjadi sangat penting, sehingga 

diperlukan adanya aktor (Organizer) yang dapat dan 

mampu memainkan atau menggerakkan spiral ini 

dari bawah (tingkat individu) sampai pada tingkat 

ekonomi meso dan makro secara institusional.  

Sangat disadari, bahwa di dalam perjalanannya 

dalam praktek pemberdayaan, lintasan spiral  

institusional  ini akan banyak menghadapi paradoks 

dan dialektika antara : (1) syarat-syarat ekonomi 

rasional melawan nilai-nilai sosio-kultural (moral), 

(2) ekonomi formal melawan ekonomi informal, (3) 

akumulasi kapital melawan ekonomi subsistensi, (4) 

ruang kehidupan biologi sosial melawan ruang 

kegiatan ekonomi. Adapun beberapa langkah  

untuk membangun keberdayaan institusi adalah 

sebagai berikut :  

1. Memperkuat ikatan antar individu, antar 

keluarga yang bertetangga dekat, dan antar 

kelompok keluarga, melalui penciptaan 

ketergantungan yang rasional antara kegiatan 
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usaha ekonomi dan nilai-nilai sosio-kultural yang 

hidup di dalam masyarakat.  

2. Penguatan ikatan melalui penciptaan 

ketergantungan yang rasional antara kegiatan 

usaha ekonomi dan nilai-nilai sosio-kultural 

masyarakat dimaksudkan agar kegiatan usaha 

ekonomi yang dikembangkan dapat berlanjut 

antar keturunan atau antar generasi (Inter-

Generational Continuity);  

3. Pengembangan (penggiliran) aset dan kegiatan 

usaha ekonomi memanfaatkan dan 

mempertimbangkan ikatan-ikatan sosio kultural 

yang telah ada. Pada tahap-tahap awal program, 

penggiliran  institusional  (kelembagaan) 

diberikan kepada individu atau kelompok yang 

memiliki dasar-dasar keterkaitan sosio-kultural 

dalam komunitas masyarakat pesisir;  

4. Pada pengembangan selanjutnya, keterkaitan 

antara kegiatan usaha ekonomi individu, 

keluarga dan atau kelompok ini dengan domain 
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sosial ekonomi pada tingkatan meso dan makro 

perlu dikembangkan, dalam rangka membawa 

lintasan spiral tersebut ke atas. Dalam tingkatan 

ini, selain diperlukan adanya aktor (organizer) 

pemimpin  yang mampu membawa lintasan 

spiral ini ke atas, juga diperlukan adanya 

pemberdayaan politik yang menyertainya.  

 

c. Pemberdayaan  Kelembagaan  (Institution Model)   

Pada hakekatnya pemberdayaan politik di sini 

dimaksudkan sebagai lawan dari pengabaian politik 

(Political Exclusion). Pada praktek ekonomi yang 

terjadi saat ini telah ditemukan adanya pengabaian 

politik dan ekonomi (Economic and Political 

Exclusion) oleh "Urban-Metropolitan Economy" dan 

"Multinational Economy" terhadap si-miskin, 

termasuk nelayan miskin di wilayah pesisir. 

Pengabaian ekonomi dan politik nampak pada tidak 

dimasukkannya para penduduk miskin di pesisir ke 

dalam proses dan struktur akumulasi kapital dari 
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"multinational" maupun "national/regional 

corporation". Dengan demikian, konsep 

pemberdayaan politik yang ditawarkan disini 

merupakan konsep penataan terhadap fenomena-

fenomena yang dilukiskan diatas. Beberapa konsep 

dasar untuk membangun keberdayaan politik dari 

para nelayan miskin  di pesisir ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bahwa pemberdayaan politik yang dituju di sini 

adalah terbentuknya kepedulian dan partisipasi 

serta "kesalingterkaitan" antara kekuatan negara 

(State Power), kekuatan ekonomi (Economic Power)  

dan kekuatan sosial (Social Power);  

2. Dalam peta "kesalingterkaitan" antara kekuatan-

kekuatan tersebut dapat ditunjukkan letak inti 

(Core) dari masing-masing kekuatan tersebut. 

Pada negara (State), inti kekuatan terletak pada 

lembaga-lembaga formal kepemerintahan dan 

perangkat-perangkat hukum yang dimiliki yang 

menjangkau masyarakat sampai tingkat 
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pedesaan. Pada kekuatan sosial (Civil Society), inti 

kekuatan terletak pada institusi keluarga melebar 

ke institusi sosial (keagamaan, kesenian, dan 

sebagainya). Pada kekuatan ekonomi, inti 

kekuatan terletak pada institusi-institusi yang 

berwujud dalam korporasi dan atau  kegiatan / 

jaringan ekonomi sampai pada tingkat lokal; 

3. Jadi, pada tingkat praksis, pemberdayaan politik 

di sini akan mengarah pada terbangunnya 

"kesalingterkaitan" (linkage) antara keluarga-

keluarga miskin di pesisir dengan lembaga-

lembaga pemerintah dan kegiatan jaringan 

ekonomi baik regional maupun nasional.   

Secara praksis, langkah-langkah pemberdayaan   

politik adalah sebagai berikut :  

a. Mendorong agar kelompok-kelompok 

individu berkembang menjadi "Civil Society" 

yang memiliki kekuatan tawar-menawar 

(Bargaining Position);  
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b. Mendudukkan lembaga-lembaga pemerintah 

sebagai tulang punggung (Backbone) bagi 

terbangunnya keterkaitan antara kekuatan-

kekuatan sosial masyarakat pesisir dengan 

jaringan ekonomi regional dan nasional dan 

nasional;  

c. Melalui kekuatan lembaga-lembaga 

pemerintah, korporasi jaringan ekonomi 

regional dan nasional  diminta untuk 

membuka pasarnya bagi produk-produk yang 

dihasilkan oleh komunitas pesisir, atau 

memberikan sebagian dari kegiatan 

produksinya kepada para keluarga miskin di 

daerah pesisir melalui mekanisme subkontrak 

dan bentuk kemitraan yang sesuai sosial 

budaya masyarakat pesisir.  

Dalam perspektif spasial, pembangunan 

masyarakat pesisir dalam kaitannya dengan konsep 

pemberdayaan lebih diartikan sebagai penguatan 

Territory Based Identities dan kepemimpinan masyarakat 
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lokal. Pemberdayaan masyarakat pesisir, salah satunya 

adalah penguatan identitas dan kepemimpinan  yang 

berbasis teritori  lokal tersebut. Dan identitas ini tidak 

begitu saja diseragamkan atas nama pembangunan. 

Dengan demikian proses pengembangan masyarakat 

pesisir, seyogyanya tidak didasari oleh rencana standar  

yang sama dan/atau seragam untuk seluruh wilayah, 

namun didasarkan pada kondisi dan potensi sumber 

daya alam, SDM/ pemimpin  dan kegiatan usaha yang 

ada dan akan berkembang di tingkat lokal maupun 

regional. 

 

Pendekatan Community-Based Management (CBM) 

Target pendampingan kepada PAB adalah 

mengupayakan keterlibatan masyarakat dalam 

pemanfaatan potensi hutan wisata Bandar Bakau secara 

maksimal. Masyarakat diharapkan terlibat secara utuh 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program 

tersebut. Sehinga, hutan wisata bandar bakau dilakukan 
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pengelolaan berbasis masyarakat atau biasa disebut 

Community-Based Management (CBM).  

Pengelolaan berbasis masyarakat atau 

Community-Based Management (CBM) atau juga Co-

Management menurut Nikijuluw (1994) dalam Zamani 

dan Darmawan (2000), merupakan salah satu 

pendekatan pengelolaan sumber daya alam, misalnya 

perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan 

kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar 

pengelolaannya. Selain itu, mereka juga memiliki akar 

budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam 

kepercayaannya (religion).  

Carter (1996) dalam Zamani dan Darmawan 

(2000) juga, memberikan definisi sebagai: “A strategy for 

achieving a people-centered development where the focus of 

decision making with regard to the sustainable use of natural 

resources in an area lies with the people in the communities of 

that area” atau “Suatu strategi untuk mencapai 

pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana 

pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan 
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sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah 

berada ditangan organisasi-organisasi dalam 

masyarakat di daerah tersebut”. 

Perencanaan dan implementasi pemberdayaan 

sudah seharusnya berisi usaha untuk penguatan usaha 

ekonomi produktif  mereka berdasarkan “pandangan 

dan kebutuhan mereka”,  sehingga penduduk miskin 

mempunyai akses pada sumber-sumber sosial-ekonomi 

dan politik secara mandiri. Untuk meningkatkan 

kemampuan penduduk miskin, sekurang-kurangnya 

harus ada perbaikan aksesibilitas sosial-ekonomi dan 

budaya  terhadap empat hal,  

yaitu : (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses 

terhadap teknologi yang lebih efisien, (3) akses terhadap 

pasar dan (4) akses terhadap sumber pembiayaan 

(Sumodiningrat, 1998). 

Dengan demikian, penguatan kelembagaan PAB  

adalah merupakan rangkaian upaya dengan jangkauan 

kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam 

akses dan kebutuhan pokok pangan, pendidikan, 
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perumahan dan kesehatan, termasuk pemenuhan 

kebutuhan untuk berpartisipasi dalam pengurangan 

kemiskinan mereka, sehingga segenap anggota 

masyarakat miskin di pesisir pantai Dumai, percaya 

diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu 

struktur sosial budaya dan ekonomi yang membuat 

mereka miskin. 

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

CBM mulai dari identifikasi masalah perencanaan, 

pelaksanaan/implementasi serta monitoring dan 

evaluasi benar-benar memprioritaskan masyarakat yang 

tinggal di wilayah sekitar pantai dan yang mempunyai 

mata pencaharian dari sumber daya laut tersebut. 

Model-model dalam pengembangan CBM merupakan 

kerangka kerja konsep (Conceptual Framework) dengan 

tahap-tahap sebagai berikut:  

a. Identifikasi Isue 

b. Persiapan Perencanaan 

c. Persetujuan Rencana dan Pendanaan 

d. Pelaksanaan dan Penyesuaian. 
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Dari pemikiran di atas dapat digambarkan 

kerangka pemikiran dalam pendampingan ini sebagai 

berikut :  

 

Gambar 10; Kerangka Pemikiran Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok 

Pecinta Alam Bahari Dalam Pengembangan Hutan Wisata Bandar Bakau 

 

Gambar diatas menjelaskan bahwa program ini 

berawal dari penghimpunan isu dan permasalahan 

yang dihadapi dalam pengelolaan bandar bakau. 
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Selanjutnya segala isu dan permasalahan itu 

dirumuskan di samping mendengarkan segala aspirasi 

yang berkembang ditengah masyarakat serta segala 

potensi sumber daya alam dan ekosistem yang ada. 

Dari semua masukan itu dirumuskan tujuan dan 

sasaran program yang juga memperhatikan segala 

kendala yang ada dalam lingkungan strategis. Proses 

selanjutnya adalah melakukan formulasi, serta umpan 

balik program. Selanjutnya program pendampingan 

dilaksanakan sebagaimana yang telah dirumuskan dan 

segala proses dilakukan evaluasi sehingga program 

benar-benar sesuai dengan tujuan yakni pemberdayaan 

masyarakat kawasan pesisir melalui penguatan 

kelembagaan PAB dalam pemanfaatan hutan wisata 

Bandar Bakau. 

***** 
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Diharapkan kiranya kawasan mangrove di sekitar 

muara Sungai Dumai yang dikelola oleh PAB menjadi 

pilar utama pengembangan ekonomi kerakyatan 

berbasis ekosistem mangrove yang berkelanjutan, yang 

berarti dengan terkelolanya mangrove menurut 

habitatnya akan diikuti oleh tumbuh suburnya biota 

yang memiliki nilai ekonomi yang selanjutnya dapat 

membuka peluang usaha dari pemanfaatan berbagai 

biota bernilai ekonomi yang berasosiasi dengan hutan 

mangrove sehingga menjadi sumber pendapatan baru 

bagi masyarakat di sekitarnya dengan tetap 

memperhatikan aspek keberlanjutannya. 
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Manfaat sosial pengelolaan mangrove terlihat 

dari mulai tumbuhnya rasa penghargaan masyarakat 

terhadap pentingnya keberadaan hutan mangrove serta 

dijadikannya kawasan ini sebagai objek penelitian oleh 

kalangan akademisi. Selain itu menggunakan kawasan 

hutan mangrove yang terletak di tengah Kota Dumai ini 

sebagai objek pengenalan dan pemahaman peran dan 

fungsi hutan mangrove sebagai bagian dari lingkungan 

pesisir dan perairan, demikian pula bagi kalangan 

pelajar dan mahasiswa yang menjadikan kawasan ini 

sebagai wahana pembelajaran serta menumbuhkan rasa 

cinta pada lingkungan dan bahari, serta merupakan 

cikal bakal pengembangan kegiatan ekowisata di Kota 

Dumai. 

Terdapat wacana untuk menjadikan Sungai 

Dumai menjadi suatu kawasan ekowisata terpadu, 

mengingat pada bagian hilir atau muara dan sepanjang 

sungai terdapat ekosistem mangrove, mengarah ke 

bagian hulu sungai melintasi kawasan hutan wisata dan 

berpangkal pada Danau Bunga Tujuh. Kedua kawasan 
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tersebut saat ini menjadi objek wisata di Kota Dumai. 

Hal ini tentunya sangat potensial untuk menjadi sebuah 

paket wisata alam dari daerah hulu hingga ke bagian 

hilir sungai. Kegiatan ekowisata akan memberikan 

manfaat pelestarian sungai sekaligus meningkatkan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.  

Untuk mewujudkan hal ini diperlukan perencanaan 

yang baik dan sesuai dengan daya dukung 

lingkungannya oleh Pemerintah Daerah bersama 

masyarakat di sekitar sungai, mengingat disamping 

potensial bagi kegiatan pariwisata namun terdapat 

ancaman bagi degradasi lingkungan sungai.  

Memperhatikan aspek keanekaragaman 

mangrove yang cukup tinggi dengan kondisi yang 

masih baik dan diperkirakan merupakan situs budaya 

serta sebagai daerah resapan air bagi kawasan di 

sekitarnya, juga merupakan salah satu ekosistem 

mangrove yang terdapat di wilayah perkotaan yang 

memiliki aksesibilitas yang baik maka kawasan 

mangrove di sekitar muara Sungai Dumai harus tetap 
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dipertahankan dan dijaga kelestariannya tanpa 

mengkonversinya untuk kegunaan lain. Sebagai 

kawasan yang diduga merupakan situs budaya, 

mangrove di sekitar muara Sungai Dumai harus 

dipertahankan dan dijaga kelestariannya menjadi aset 

bagi generasi muda untuk lebih mengenal sejarah dan 

budaya Kota Dumai. 

Diharapkan juga kawasan pengelolaan 

mangrove di sekitar muara Sungai Dumai menjadi 

fasilitas pembelajaran, ekowisata dan wahana kaji terap 

budidaya mangrove. Tak tertutup pula kemungkinan 

untuk menjadikan kawasan ini sebagai Station Research 

Mangrove guna kepentingan penelitian dan pendidikan 

mangrove di wilayah pesisir Timur Sumatera. 

Strategi yang dignakan dalam Pengembangan 

kapasitas kelebagaan PAB dilakukan sesuai dengan 

fase-fase dalam pengembangan kapasitas pada sebuah 

sistem, organisasi, atau individu, sebagaiman Gandara 

(2008 ) yang terdiri dari: 
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1. Fase Persiapan. Pada fase ini terdapat 5 langkah 

kerja yaitu : (1). Identifikasi kebutuhan untuk 

pengembangan kapasitas, langkah kerja ini 

memiliki kegiatan utama yaitu mengenali alasan-

alasan dan kebutuhan nyata untuk 

mengembangkan kapasitas. (2). Menentukan 

tujuan-tujuan. Langkah kerja ini memiliki 

kegiatan utama yaitu melakukan konsultasi 

dengan stakeholder utama untuk 

mengidentifikasi isu utama pengembangan 

kapasitas (3). Memberikan tanggung jawab. 

Langkah kerja ini memiliki kegiatan utama yaitu 

menetapkan penanggung jawab kegiatan 

pengembangan kapasitas, misal membentuk tim 

teknis atau satuan kerja (4). Merancang proses 

pengembangan kapasitas. Langkah kerja ini 

memiliki kegiatan utama yaitu menentukan 

metodologi pemetaan sesuai permasalahan yang 

muncul dan membuat penjadwalan kegiatan 

tentang proses pemetaan dan tahapan perumusan 
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berikutnya tentang rencana tindak 

pengembangan kapasitas. (5). Pengalokasian 

sumber daya. Kegiatan utamanya adalah 

mengidentifikasi pendanaan kegiatan proses 

pengembangan kapasitas dan mengalokasikan 

sumber daya dengan membuat formulasi 

kebutuhan sumber daya sesuai anggaran yang 

dibutuhkan dan dapat disetujui oleh pihak 

berwenang 

2. Fase Analisis. Pada fase ini terdapat 5 langkah 

kerja yaitu : (1). Mengidentifikasi permasalahan 

dalam hal ini kegiatan utamanya berupa 

melakukan pemeriksaan terhadap masalah untuk 

penyelidikan lebih lanjut. (2). Analisis terhadap 

proses dalam hal ini kegiatan utamanya berupa 

menghubungkan permasalahan untuk pemetaan 

kapasitas dengan proses kinerja sistem, organisasi 

dan individu. (3). Analisis organisasi dalam hal 

ini kegiatan utamanya berupa memilih organisasi 

untuk diselidiki lebih dalam (pemetaan 
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organisasional). (4). Memetakan gap dalam 

kapasitas dalam hal ini kegiatan utamanya adalah 

berupa memetakan jurang pemisah antara 

kapasitas ideal dengan kenyataannya. (5). 

Menyimpulkan kebutuhan-kebutuhan 

pengembangan kapasitas yang mendesak dalam 

hal ini kegiatan utamanya adalah berupa 

menyimpulkan temuan-temuan dan 

mengumpulkan usulan-usulan untuk rencana 

tindak pengembangan kapasitas. 

3. Fase Perencanaan. Pada fase ini terdapat 3 langkah 

kerja yaitu : (1). Perencanaan tahunan, kegiatan 

utamanya adalah merumuskan draft rencana 

tindak pengembangan kapasitas. (2). Membuat 

rencana jangka menengah, kegiatan utamanya 

berupa pertemuan-pertemuan konsultatif. (3). 

Menyusun skala prioritas, kegiatan utamanya 

berupa menetapkan skala prioritas 

pengembangan kapasitas dan tahapan-tahapan 

implementasinya. 
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4. Fase Implementasi. Pada fase ini terdapat 5 langkah 

kerja yaitu : (1). Pemrograman, kegiatan 

utamanya berupa mengalokasikan sumber daya 

yang dimiliki saat ini. (2). Perencanaan proyek 

pengembangan kapasitas, kegiatan utamanya 

berupa merumuskan kebijakan implementasi 

pengembangan kapasitas. (3). Penyeleksian 

penyedia jasa layanan pengembangan kapasitas, 

kegiatan utamanya berupa mengidentifikasi 

layanan dan produk luar terkait kebutuhan 

implementasi pengembangan kapasitas yang 

akan dikerjanakan. (4). Implementasi proyek, 

kegiatan utamanya berupa implementasi 

program tahunan pengembangan kapasitas 

sesuai sumber daya yang ada dan jadwal yang 

tersedia. (5). Monitoring proses, kegiatan 

utamanya berupa melakukan monitoring 

terhadap aktifitas-aktifitas pengembangan 

kapasitas. 
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5. Fase Evaluasi. Pada fase ini terdapat 2 langkah 

kerja yaitu : (1). Evaluasi dampak, kegiatan 

utamanya berupa mengevaluasi pencapaian 

pengembangan kapasitas, seperti peningkatan 

kinerja.(2). Merencanakan ulang rencana tindak 

pengembangan kapasitas, kegiatan utamanya 

adalah melakukan analisis terhadap temuan 

monitoring proses dan evaluasi dampak dalam 

konteks kebutuhan perencanaan ulang 

pengembangan kapasitas. 

***** 
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Gambar 11 : Selayang pandang PAB dan Kawasan Wisata Bandar Bakau 

Dumai 

 

Pecinta Alam Bahari (PAB) merupakan sebuah 

organisasi yang terlahir dari komunitas masyarakat 

yang hidup di pinggir pantai kota Dumai, tepatnya 

muara Sungai Dumai. Mereka menggantungkan 
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kehidupannya dari laut baik sebagai nelayan maupun 

buruh pelabuhan. PAB berdiri sejak tahun 1999 dengan 

tujuan menyelamatkan lingkungan pantai dan muara 

Sungai Dumai melalui usaha penanaman pohon bakau 

(mangrove). Hutan Wisata Bandar Bakau adalah satu 

dari buah karya mereka dalam upaya pelestarian 

tersebut. 

Organisasi PAB didirikan oleh seorang pecinta 

alam yang bernama Darwis Moh Saleh bersama 

rekannya di kota Dumai. Berawal dari diskusi-diskusi 

kecil dalam forum yang mereka beri nama Depot Kreatif 

Anak Melayu (Dekam) pada tahun 1998, seiring ketika 

reformasi digulirkan. Ide awalnya adalah untuk 

menyelamatkan Dasar Aliran Sungai Dumai dengan 

menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan 

konservasi cagar budaya. Mereka menekankan bahwa 

kawasan kuala sungai Dumai merupakan kawasan awal 

Kota Dumai yang dikaitkan dengan legenda Putri Tujuh 

beserta kampong Datuk Kedondong. 
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Dalam melakukan aktivitasnya, Darwis 

merangkul semua elemen masyarakat yang tinggal 

berhampiran dengan kawasan konservasi itu, tepatnya 

di kelurahan Pangkalan Sesai. Pada umumnya 

masyarakat di kawasan ini bekerja sebagai nelayan dan 

buruh pelabuhan. Generasi muda adalah komunitas 

yang banyak terlibat dalam aktivitas PAB, terutama 

pada program penanaman mangrove, aktivitas 

penunjang wisata bahari, sekolah alam serta dalam 

kegiatan pementasan-pementasan sastra dan budaya. 

Kalangan perempuan dan ibu-ibu rumah tangga juga 

terlihat ikut memainkan peran yang penting terutama 

pada pengelolaan kedai-kedai jualan makanan dan 

minuman di kawasan tersebut. 
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Gambar 12 : Kondisi pintu masuk kawasan wisata Bandar Bakau yang tidak 
representative sebagai sebuah objek kunjungan wisata, belum terdapat sentuhan 

dari pemerintah daerah untuk memperindah kawasan pintu utama menuju 
bandar bakau ini 

 
Hutan wisata bandar bakau yang dikelola oleh 

PAB terletak di ujung jalan Nelayan Laut kelurahan 

Pangkalan Sesai kota Dumai. Berada di Muara Sungai 

Dumai, dimana terdapat sedikitnya dua belas hektar 

wilayah konservasi mangrove. Di kawasan Bandar 

Bakau ini, diperkirakan setidaknya terdapat 16 Jenis 

yang dikategorikan sebagai mangrove sejati dari 8 
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family. Serta sejumlah 22 jenis mangrove ikutan/ 

asosiasi. Sedangkan berdasarkan total keberadaan 

hutan mangrove yang berada di pesisir Kota Dumai, 

terdapat 23 jenis mangrove sejati dan 22 jenis mangrove 

ikutan/ asosiasi. Jumlah ini merupakan setengah dari 

jenis mangrove sejati di Indonesia (47 jenis). 

 

Gambar 13 : Penampakan pemandangan alam Hutan Wisata Bandar Bakau 
yang memukau, sehingga layak dikunjungi baik untuk melihat keindahan alam 

serta menambah pengetahuan tentang hutan Bakau; 

 

Sungai Dumai merupakan sungai yang 

membelah kota Dumai menjadi bagian Barat dan 

Timur. Konon sungai dumai ini merupakan tempat 
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terjadi legenda atau sejarah Putri Tujuh yang 

mengandung unsur buah bakau belukap dari kejadian 

masa lalu yang menjadi jati diri suatu peristiwa budaya 

di Kota Dumai selama ini. 

Dalam pengembangan kawasan konservasi hutan 

wisata Bandar Bakau, PAB telah menjalankan beberapa 

program dikawasan tersebut antara lain : 

1. Bank Mangrove (pusat budidaya pembibitan dan 

penanaman mangrove)  

2. Sekolah alam Bandar Bakau  

3. One Man, One Mangrove 

4. Pembersihan sungai dan pantai  

5. Pusat informasi mangrove  

6. Explorasi potensi wisata Bandar Bakau. 
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Gambar 14: Kondisi taman bacaan yang ada di kawasan Bandar Bakau yang 
saat ini sangat memprihatinkan, padahal disini bahan bacaan tentang alam dan 

mangrove tersedia; 

 

Persiapan pendampingan Kelompok Pencinta 

Alam Bahari (PAB) dalam pengembangan hutan wisata 

Bandar Bakau dilakukan sejak bulan September 2016, 

dengan melakukan observasi lapangan sebanyak 3 kali 

dan kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) sebanyak dua 

kali. Aktivitas tersebut dilakukan untuk 

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:  
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1) Alasan-alasan dan kebutuhan nyata untuk 

mengembangkan kapasitas.  

2) Mengidentifikasi isu utama pengembangan 

kapasitas  

3) Menetapkan penanggung jawab kegiatan 

pengembangan kapasitas, membentuk tim teknis 

atau satuan kerja  

4) Menentukan metodologi pemetaan sesuai 

permasalahan yang muncul dan membuat 

penjadwalan kegiatan tentang proses pemetaan 

dan tahapan perumusan berikutnya tentang 

rencana tindak pengembangan kapasitas.  

5) Mengidentifikasi pendanaan kegiatan proses 

pengembangan kapasitas dan mengalokasikan 

sumber daya dengan membuat formulasi 

kebutuhan sumber daya sesuai anggaran yang 

dibutuhkan dan dapat disetujui oleh pihak 

berwenang. 
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Gambar 15 : Kondisi ruang serbaguna di kawasan Bandar Bakau yang sangat 
memprihatinkan, tentu menunggu sentuhan kebijakan pemerintah daerah dalam 

mengatasinya; 

 

Analisis informasi & data yang diperoleh dari 

tahapan persiapan pendampingan Kelompok Pencinta 

Alam Bahari (PAB) dalam pengembangan hutan wisata 

Bandar Bakau dilakukan sejak bulan September 2016 

secara simultan dengan proses tahapan pertama dengan 

melakukan sebanyak 3 kali Fokus Grup Diskusi (FGD) 

bersama komunitas PAB, stakeholder dan masyarakat. 
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Aktivitas tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut:  

1) Melakukan pemeriksaan terhadap masalah untuk 

penyelidikan lebih lanjut. 

2) Menghubungkan permasalahan untuk pemetaan 

kapasitas dengan proses kinerja sistem, organisasi 

dan individu. 

3) Memilih organisasi untuk diselidiki lebih dalam 

(pemetaan organisasional).  

4) Memetakan jurang pemisah antara kapasitas 

ideal dengan kenyataannya. 

5) Menyimpulkan temuan-temuan dan 

mengumpulkan usulan-usulan untuk rencana 

tindak pengembangan kapasitas. 

 

Sosialisasi Program Pendampingan  

Pelaksanaan pendampingan kelompok Pencinta 

Alam Bahari (PAB) dalam pengembangan hutan wisata 

Bandar Bakau dilakukan sejak bulan September  hingga 

Desember 2016.  Sebagai langkah awal yang dilakukan 
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dalam pendampingan ini adalah sosialisasi program 

pendampingan. 

 

Gambar 16 : Sosialisasi Program Penguatan kelembagaan PAB dalam 
pengembangan Bandar Bakau yang dihadiri oleh Walikota Dumai Zulkifli AS 
dan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai Zainal Effendi pada 18 

September 2016. 

 

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada 18 

Desember 2016. Kegiatan ini melibatkan pengurus PAB, 

Tim Pengabdian Masyarakat LP2M IAI Tafaqquh 

Fiddin Dumai beserta masyarakat yang berada di 

kawasan wisata alam ini. Turut hadir dalam 

pembukaan acara sosialisasi itu, Wali Kota Dumai 
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Zulkifli AS dan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kota 

Dumai Zainal Effendi.  

Sosialisasi program dilaksanakan untuk 

menjelaskan maksud tujuan pendampingan PAB 

dilakukan dalam mengoptimalkan kawasan wisata 

Bandar Bakau sebagai kawasan kunjungan wisata 

terutama bagi masyarakat Kota Dumai, Riau bahkan 

secara nasional dan internasional. 

 

Gambar 17: ziarah makam Datuk Kedondong yang berada di kawasan Hutan 
Wisata Bandar Bakau. 

 

Kegiatan sosialisasi selanjutnya diikuti dengan 

kunjungan ziarah makam Datuk Kedondong. Dimana 
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makam tersebut berada di kawasan Bandar Bakau ini. 

Keberadaan makam Datuk Kedondong, menurut 

penuturan Darwis Moh Saleh, merupakan makam 

keramat yang memberikan spirit kepada PAB dalam 

memperjuangkan kawasan Bandar Bakau ini. 

Menurutnya kawasan Bandar bakau ini merupakan 

kawasan tua dan merupakan jejak sejarah awal kota 

Dumai. Sehingga makam ini merupakan satu paket 

dengan program yang mereka kembangkan. 

Sosialisasi program pendampingan 

kelembagaan PAB berjalan lancer dan dapat dipahami 

oleh semua pihak, baik pengurus PAM, masyarakat di 

sekitar jalan nelayan sebagai penerima manfaat 

program maupun pemerintah kota Dumai. Semua 

pihak sepakat untuk memberikan dukungan serta 

bantuan supaya program pendampingan ini dapat 

berjalan dengan baik dan lancer sehingga memberikan 

konstribusi dalam memajukan kawasan Bandar Bakau. 
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Survei Objek Dampingan  

Program pendampingan berikutnya adalah 

melakukan survei, melalui observasi baik pengamatan 

dan wawancara yang bertujuan untuk menghimpun 

informasi, data dan fakta dari objek dampingan. Survei 

dilakukan sebanyak tiga kali dengan objek yang 

berbeda yakni; kelembagaan PAB, teknis pengelolaan 

kawasan wisata Bandar Bakau dan pandangan pihak 

pengunjung terhadap kawasan Bandar Bakau. 

 

Gambar 18 : Survei pertama dalam rangka penguatan kelembagaan PAB yang 

dilaksanakan pada 25 September 2016 

 

Pada observasi pertama memperoleh banyak 

informasi menyangkut kelembagaan PAB serta 
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mekanisme dan tata kelola kawasan yang dilakukan. 

Selain melakukan pengamatan langsung, tim observasi 

melakukan wawancara dengan ketua PAB darwis Moh. 

Saleh serta Udin sebagai salah seorang pengurus PAB.  

Dari wawancara itu terungkap berbagai 

persoalan yang dihadapi oleh lembaga ini dalam 

pengelolaan kawasan wisata Bandar Bakau ini. Darwis 

banyak berbicara menyangkut komitmen serta 

perjuangannya dalam membangun dan 

mempertahankan kawasan ini. Sementara Udin 

memberikan penjelasan tentang tata kelola kawasan 

yang jauh dari profesionalisme. Meskipun demikian 

baik Darwis maupun Udin merasa sangat optimis 

bahwa kawasan ini memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan. 

Pada observasi kedua, objek kajian difokuskan 

pada teknis pengelolaan kawasan wisata Bandar Bakau. 

Sama halnya dengan observasi awal, tim observasi 

melakukan pengamatan langsung, mulai dari pintu 

masuk kawasan, objek-objek kunjungan, fasilitas yang 
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tersedia dan sampailah kepada pelibatan-pelibatan 

masyarakat pada kawasan tersebut. 

 

Gambar 19 : Survei kedua mengamati sarana dan prasarana pendukung 
kawasan wisata Bandar Bakau Dumai. 

 

Pada survei kali ini, Anto salah seorang petugas 

pintu masuk kawasan wisata ini bersedia menemani tim 

survei untuk mengunjungi semua objek-objek 

kunjungan di kawasan ini. Sembari mengunjungi objek-

objek tersebut tim menyempatkan diri melakukan 

wawancara dengan Anto.  
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Anto adalah salah seorang petugas sukarela 

PAB, menurutnya dia sudah lebih dari empat tahun 

mengabdi di kawasan ini. Kecintaannya dengan alam 

membuatnya tertarik dengan kawasan ini dan 

bergabung dengan Sekolah Alam, sejak empat tahun 

silam. Anto bergabung di Sekolah Alam sejak dia 

duduk dibangku SMP IT Muslimin Dumai. 

Menurutnya, Sekolah Alam itu, pada hari libur saja 

yakni hari Minggu. Setiap minggu mereka berkumpul 

di kawasan ini dan mempelajari berbagai hal 

menyangkut pantai beserta ekosistemnya. 

 

Gambar 20 : Akar-akar Bakau yang menurut penuturan Anto memiliki banyak 
kegunaannya. 
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Anto bercerita banyak tentang Sekolah Alam 

yang dia geluti serta aktivitasnya dalam mengisi waktu 

luang yakni menerima kedatangan pengunjung 

kawasan. Mengenai Sekolah Alam, menurutnya 

dilaksanakan setiap hari libur. Tidak ada bayaran yang 

dipungut untuk aktivitas pembelajaran. Tidak ada 

kurikulum yang memadai dalam pembelajaran tersebut. 

Tenaga pengajar di sekolah ala mini bersifat sukarela 

dengan spirit pengabdian.  

Menyangkut pengelolaan kawasan wisata, 

menurutnya kunjungan masyarakat ke kawasan ini 

terus ada setiap hari. Namun tidak seramai pada hari-

hari libur. Tiket masuk kawasan seharga lima ribu 

rupiah. Pendapatan dari penjualan tiket biasanya dibagi 

langsung oleh pengurus sebagian untuk yang jaga tiket, 

untuk sekolah alam dan sebagian lagi untuk PAB.  

Dari wawancara serta pengamatan yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

manajemen yang baik dalam pengelolaan kawasan ini 

baik sistem keuangan serta standar operasional 
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pengelolaan. Sehingga meskipun kawasan ini masih 

terkelola, namun pengelolaannya masih bersifat 

tradisional dan belum memiliki perencanaan 

pengembangan yang jelas, meskipun dengan potensi 

yang sangat menjanjikan. 

Survei ketiga difokuskan pada animo, 

tanggapan pengunjung serta pelibatan masyarakat di 

kawasan wisata Bandar Bakau. Sama halnya dengan 

observasi sebelumnya, namun pada observasi kali ini 

tim mencoba untuk wawancara pengunjung dan 

masyarakat yang kebetulan berada dikawasan tersebut. 

 

Gambar 21 : Pengunjung yang sempat dijumpai Tim Survei, Mereka adalah Ibu 
Aisyah, Rubiah dan Salimah; 
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Menurut pengakuan beberapa pengunjung yang 

sempat diwawancarai, mereka sudah sering datang 

ketempat ini, terutama pada waktu libur. Biasanya 

mereka membawa keluarga, anak istri/suami maupun 

tetangga dekat bila berkunjung di kawasan ini. 

Pemandangan alam dan hutan bakau yang asli 

membuat suasan menjadi nyaman, demikian penuturan 

Ibu Rubiah bersama dua temannya yang mengunjungi 

kawasan ini sepulang pengajian ibuk-ibuk. Disamping 

hutan bakau yang sangat terawatt ini, kami juga 

biasanya dapat melihat pemandangan laut dari sini dan 

itu membuat suasana menjadi sangat nyaman, tutur ibu 

Salimah. 
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Gambar 22 : Penampakan laut dari kawasan bandar bakau yang 
menambah keindahan kawasan wisata ini; 

 

Sementara masyarakat yang tinggal di kawasan 

ini kebanyakanya adalah nelayan dan buruh angkutan, 

terutama buruh bongkar muat dan mobil langsir. 

Terdapat beberapa pelabuhan rakyat di sekitar sungai 

Dumai sehingga sebagian besar masyarakat di kawasan 

ini bergantung pada aktivitas pelabuhan tersebut. 

Keberadaan Bandar Bakau bagi mereka belum 

banyak memberikan arti terutama dalam mendukung 

sektor ekonomi keluarga. Meskipun demikian terdapat 

beberapa ibu-ibu rumah tangga yang melakukan 
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aktifitas jualan di sekitar kawasan tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan pengunjung, dengan menjual 

minuman kemasan serta makanan-makanan ringan. 

Meskipun sesungguhnya banyak kontribusi 

yang memungkinkan dapat dinikmati oleh masyarakat 

di kawasan wisata ini namun sampai saat ini sepertinya 

pelibatan masyarakat itu belum terjadi secara maksimal, 

persoalan ini paling tidak disebabkan beberapa faktor 

antara lain, belum tersosialisasinya kawasan ini dengan 

baik kepada masyarakat disekitar kawasan, tingkat 

pemahaman masyarakat, belum adanya dukungan 

pemerintah, tidak adanya program yang terintegrasi 

dengan masyarakat oleh PAB serta factor-faktor 

lainnya. 
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Gambar 23 : Penampakan perahu-perahu nelayan serta kapal-kapal pelayaran 
rakyat yang bersandar di kawasan bandar bakau yang menambah keindahan 

kawasan wisata ini; 

 

Pelibatan masyarakat yang terbilang efektif di 

kawasan wisata ini adalah pada program Bank 

Mangrove. Pada program ini masyarakat banyak yang 

dilibatkan terutama sebagai tenaga untuk mencari buah 

bakau serta pembibitannya. Dari aktifitas ini pengurus 

PAB akan memberi upah per tiap buah bakau yang 

mereka semaikan. 
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Fokus Grup Diskusi 

Setelah segala informasi, fakta dan data 

terhimpun, langkah pendampingan berikutnya adalah 

Fokus Grup Diskusi (FGD). Dalam pendampingan ini 

dilaksanakan tiga kali FGD dengan tema yang berbeda 

yakni: Konsolidasi Organisasi, Penguatan Visi dan Misi, 

serta ketiga adalah Konsolidasi Program Kerja. FGD ini 

dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas segala 

permasalahan sesuai dengan informasi, fakta dan data 

sebagaimana yang dikumpulkan sebelumnya. 

Dari ketiga kali pelaksanaan FGD, yang 

dilakukan maka tim pendampingan mendapatkan 

informasi yang matang dalam memahami serta 

membuat tindakan aksi dalam pendampingan 

kelembagaan ini. Tema Konsolidasi organisasi, 

mengantarkan kepada sebuah kesimpulan bahwa 

secara kelembagaan PAM memiliki struktur organisasi, 

namun struktur tersebut belum sepenuhnya mampu 

mengemban tanggung jawab bersama. 
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Dalam pembahasan tema konsolidasi visi dan 

misi organisasi, mengantarkan kepada kesimpulan 

bahwa perumusan visi misi organisasi tidak dapat 

disesuaikan dengan kondisi objektif organisasi PAB, 

sehingga visi dan misi tersebut belum memberikan sprit 

dan arahan yang tegas dalam perkembangan organisasi 

PAB. 

Sementara dari diskusi dengan tema konsolidasi 

program kerja diperoleh informasi bahwa organisasi ini 

memiliki kegiatan aktivitas yang jelas. Akan tetapi 

semua aktifitas belum terkelola secara sempurna, 

karena tidak didukung oleh infrastruktur kelembagaan 

yang baik  terutama dari sisi tata kelola organisasi yang 

baik. 

Rapat Penguatan Kelembagaan 

Setelah membaca hasil FGD yang 

diselenggarakan secara homogen bersama pengurus 

PAB, selanjutnya dilaksanakan rapat-rapat penguatan 

kelembagaan PAB dalam memaksimalkan pengelolaan 

kawasan wisata Bandar Bakau. Rapat-rapat ini 
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bertujuan untuk meninjau semula ke lembaga PAB baik 

struktur kepengurusan, visi misi dan program kerja 

PAB terutama dalam pengembangan kawasan wisata 

Bandar Bakau. 

Tim pendampingan dalam konteks ini hanya 

bertindak sebagai mendampingi proses rapat yang 

dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Adapun 

keputusan rapat yang dapat disepakati adalah sebagai 

berikut : 

1) Struktur PAB 

KETUA   : Darwis Moh. 

 Saleh 

SEKRETARIS  : Nailul Authar 

WAKIL SEKRETARIS : Fatmawati 

BENDAHARA  : Eva 

KOORD. BUDIDAYA : Effendy 

ANGGOTA   : Hani, Ijah, 

  Tengku Haris 

KOORD. SEKOLAH 

ALAM : Syahrial 
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KOORD. SENI & 

PARIWISATA : Anto 

KOORD. KEBERSIHAN 

HUTAN & PANTAI : Hendra 

Gunawan 

WAKIL KOORD. KEBERSIHAN  

HUTAN & PANTAI : Zulkarnain 

 

KOORD. PENGELOLAAN  

LIMBAH SUNGAI : Jauhari 

KOORD. ARSIP &  

DOKUMENTASI  : David 

Alamsyah 

 

2) Visi  

“Menjadikan area hutan Mangrove Sungai Dumai 

sebagai salah satu situs Legenda Putri Tujuh dan 

sejarah berdirinya Kota Dumai” 

“Melestarikan hutan pantai agar tetap stabil, 

melindungi pantai dan tebing sungai, mencegah 
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terjadinya abrasi pantai, melindungi daerah di 

belakangnya dari hempasan gelombang dan angin 

kencang, dan mencegah intrusi air garam (Salt 

Intrusion) ke arah darat” 

“Menjadikan Kawasan Konservasi Mangrove Sungai 

Dumai sebagai salah satu tempat wisata alam Kota 

Dumai” 

 

3) Misi 

1. Membentuk kader – kader konservasi mangrove 

kota Dumai agar memiliki jiwa kepedulian dan 

mengerti terhadap kelestarian lingkungannya 

tempat mereka tinggal dan bekerja. 

 

2. Melatih generasi agar memiliki sifat mandiri, 

terampil dan kebersamaan kepada sesama. 

***** 
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Sebagai salah satu situs sejarah yang menjadi 

semangat hadirnya Bandar Bakau adalah makam Datuk 

Kedondong. Makam ini berada di kawasan Bandar 

Bakau, namun kini masuk pada area kawasan 

perusahaan Patra Niaga, untuk memberikan 

pemahaman akan arti penting serta analisis sejarah 

akan keberadaan situs ini maka pada bagian ini akan 

diketengahkan mengenai makam Datuk Kedondong, 

mitos putri tujuh serta analisis kehadiran kerajaan Aceh 

di kota Dumai. 

Putri Tujuh merupakan catatan yang selalu 

diketengahkan tatkala mengawali sejarah Kota Dumai. 

Legenda ini telah memberikan banyak inspirasi dalam 
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kehidupan masyarakat di kota Dumai. Namun sampai 

saat ini, belum ditemukan sejarah yang terang tentang 

kawasan Dumai. Legenda Putri Tujuh, jelas bukan 

merupakan sebuah rentetan sejarah tentang kawasan 

Dumai. Karena legenda itu selain tidak dapat 

dibuktikan secara otentik, memiliki objek yang bersifat 

mistik serta tidak memiliki periodisasi yang jelas. 

Penuturan sejarah satu kawasan, hendaklah 

memenuhi kaidah dalam konteks ilmu kesejarahan. 

Dalam bahasa Inggris, kata Sejarah berasal dari 

kata historia yang berarti masa lampau; masa lampau 

umat Manusia. Dalam bahasa Arab sejarah disebut 

dengan syajaratun (syajarah) yang berarti pohon dan 

keturunan, maksudnya disaat kita membaca silsilah 

raja-raja akan tampak pohon dari yang terkecil sampai 

berkembang menjadi besar, maka hal tersebut sejarah 

diartikan sebagai silsilah keturunan raja-raja yang 

berarti peristiwa pemerintahan keluarga raja di masa 

lampau. Dapat dikatakan, bahwa sejarah bukanlah 

hanya sebuah cerita tentang masa lalu. Namun, cerita 
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itu harus dapat dibuktikan secara ilmiah, serta memiliki 

ketersambungan dengan kisah-kisah lainnya. 

Sejarah kota Dumai masih misteri hingga saat 

ini. Legenda Putri Tujuh, selalu dianggap sebagai 

sejarah kota Dumai. Padahal, tidak terdapat benang 

merah diantara legeda tersebut dengan sejarah kerajaan 

mana pun di kawasan ini, Sumatera apalagi nusantara. 

Kerajaan yang paling mungkin dihubungkan dengan 

kawasan ini adalah kerajaan Siak Sri Indrapura yang 

bermula di abad ke 18 M, di Sungai Jantan Siak dan 

berakhir di Kota Siak sekarang pada abad 20 M. Namun 

dalam catatan sejarah kerajaan Siak, tidak terdapat satu 

pun bukti sejarah tentang legenda Putri Tujuh maupun 

kawasan ini kecuali menyangkut pemberian gran tanah 

kepada Datuk Laksemana Bukit Batu untuk perkebunan 

ubi dan industri tapioka di kawasan Bukit Datuk, dan 

itu pun terjadi pada abad ke 19M. 
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Bertutur tentang legenda Putri Tujuh, maka 

akan tersebutlah kerajaan Aceh dalam cerita tersebut. 

Diceritakan bahwa seorang putra Raja Aceh yang ingin 

mempersunting putri tujuh serta hadirnya sosok 

“Umai” dari bangsa Jin yang menjadi ending cerita 

telah membunuh putra kerajaan Aceh tersebut dengan 

senjata buah bakau, maka tersebutlah kawasan itu 

 

Gambar 24: Pengurus Persekutuan Masyarakat Dumai Melakukan 

Kunjungan Makam Datuk Kedondong pada acara Ekspedisi dari 

Makam Datuk  Kedondong Menuju Paradigma  Baru Sejarah Dumai 

terlihat Dr. H. M. Rizal Akbar, Achtar Ewo dan Agoes S. Alam, 17/04/2016 
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dengan “Dumai”. Alur cerita ini tidak jauh berbeda 

dengan penuturan legenda Kerajaan Gasib, di Kota 

Gasib Siak dengan Putrinya yang bernama Putri Kaca 

Mayang. Legenda itu juga menceritakan perihal yang 

sama tentang lamaran Putra Mahkota Kerajaan Aceh, 

yang berakhir dengan konflik dan peperangan. 

Wallahu A'lam, kedua kisah ini belum mampu 

terintegrasi dalam bingkai sejarah yang ada sampai 

dengan saat ini. Akan tetapi apa yang menarik adalah 

bahwa kedua legenda telah menuturkan tentang 

wujudnya kerajaan Aceh. Artinya secara ilmiah dapat 

disimpulkan bahwa pembawa kisah telah mendengar 

akan wujudnya sebuah kerajaan besar yang bernama 

Aceh. Ini membuktikan bahwa ada pengaruh Kerajaan 

Aceh dalam kesejarahan di kawasan Dumai. 

 

Makam Datuk Kedondong & Sejarah Kota Dumai 

Situs makam Datuk Kedondong terletak di 

kawasan pelabuhan Dock Yard Kelurahan Pangkalan 

Sesai Kota Dumai. Konon disebut makam Datuk 
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Kedondong, karena di dekat makam ini pernah tumbuh 

sebuah pohon kedondong besar. Tidak banyak catatan 

yang membahas tentang situs ini. Namun makam 

Datuk Kedondong sudah sangat lama dikenali oleh 

masyarakat sebagai makam keramat. 

Apa yang menarik dari situs makam Datuk 

Kedondong adalah batu nisan pada makam tersebut. 

Batu nisan makam Datuk Kedondong setelah diteliti 

dari sisi bentuknya merupakan batu nisan Aceh. Dalam 

kajian tentang batu nisan Aceh, dijelaskan bahwa batu 

ini berkembang pada abad 15 s.d. 18 M. Dan batu 

tersebut merupakan tradisi kesenian yang telah tersebar 

dari wilayah Pattani (selatan Thailand), ke Malaysia, 

Indonesia, dan Brunei. Di Indonesia, jumlah “batu 

Aceh” mungkin lebih dari lima ribu buah. Di 

Semenanjung Melayu sendiri, sekitar 400 makam orang 

Islam yang ditandai dengan “Batu Aceh” dapat 

ditemukan hingga sekarang. Diselatan Thailand dan di 

Brunei, jumlahnya beberapa puluhan buah (Otman Moh 

Yatim, 2009). 
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Adat kematian orang biasa tidak disebut dalam 

sumber-sumber lokal. Terdapat informasi ringkas 

dalam beberapa sumber Cina seperti Hai yü (1537), di 

mana tentang Melaka disebut bahwa orang miskin 

membakar mayat, juga demikian orang kaya tetapi 

sebelumnya jenazahnya diletakkan di dalam sebuah 

peti bersama kapur Barus (Groeneveldt, 1880: 128). Satu 

lagi sumber Cina, dari akhir abad ke-16 atau awal ke-17, 

juga mencatat bahwa semua mayat dibakar (ibid.: 135; 

Han Wai Toon, 1948: 31). John Davis, seorang pelaut 

yang berada di Aceh pada tahun 1599 mencatatkan 

bahwa orang biasa dikebumikan (Purchas (ed.), 1905: 

321-322). 

Teks Bustan al-Salatin juga memberikan beberapa 

perincian menarik tentang adat pemakaman raja dan 

tercatat di dalamnya bahwa sewaktu memerintah di 

Aceh, Sultan Iskandar Thani memutuskan mengirim 

batu nisan ke Pahang untuk makam-makam kerabat 

baginda. Selain itu, terdapat juga beberapa informasi 

mengenai batu nisan sesudah kemangkatan Sultan 
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Iskandar Thani di Aceh pada tahun 1641, termasuk 

perhiasan berbentuk lapisan emas dan batu permata 

(Nuruddin al-Raniri, 1992: 45-46). Bustan al-Salatin siap 

tertulis oleh Nuruddin al-Raniri pada tahun 1640 (1050 

H.)( ibid.: xiv) yaitu 139 tahun sebelum teks Adat Raja-

raja Melayu. 

Dari catatan sejarah nisan aceh diatas, 

menyangkut makam Datuk Kedondong bila terbukti 

bahwa nisan pada makam tersebut  adalah batu Aceh, 

sebagaimana bentuknya, maka paling tidak dapat 

ditarik dua kesimpulan. Pertama, bahwa orang yang ada 

di dalam makam tersebut adalah orang-orang besar 

baik dari kalangan raja-raja, alim ulama, keluarga dan 

keturunannya. Kedua, bahwa makam tersebut ada pada 

rentang abad ke 15 s.d. 18 M. 
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Kerajaan Aceh dan Sejarah Kota Dumai 

 

Gambar 25: Dr. H. M. Rizal Akbar, S.Si M.Phil MenyampaikanOrasi 

Paradigma Baru Sejarah Kota Dumai 

Bila kita kaitkan diantara legenda Putri Tujuh 

dan Situs Makam Datuk Kedondong sebagaimana 

diatas, maka sebuah kesimpulan yang yang dapat 

ditarik adalah adanya pengaruh kerajaan Aceh, dalam 

kedua kisah tersebut. Pertanyaannya adalah, ada apa 

dengan kerajaan Aceh dan sejauh mana iyanya 

memberikan akar sejarah untuk kawasan di Kota 

Dumai. 
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Sejarah menyangkut kerajaan Aceh sangat 

panjang, karena kerajaan ini merupakan salah satu 

empayer terbesar di nusantara. Tidak ada catatan yang 

membuktikan bahwa Aceh pernah berkuasa pada 

kawasan-kawasan di pantai timur Sumatera, karena di 

kawasan ini terdapat sebuah kerajaan besar yakni 

kerajaan Haru di Sumatera utara, serta sejarah juga 

mencatat bahwa kawasan pantai timur Sumatera 

dikawal oleh empayer Johor. 

Namun hubungannya dengan keberadaan 

kawasan Dumai akan sangat masuk akal bila dikaitkan 

dengan gencarnya Aceh Menyerang Malaka pada 

(tahun 1537, 1547, 1568, 1573, 1575, 1582, 1587, 1606). 

Penyerangan Aceh terhadap Melaka pada tahun 

tersebut berawal dari jatuhnya kerajaan Melaka ke 

tangan Portugis pada tahun 1511. Banyak sejarawan 

yang menyimpulkan gigihnya Aceh dalam menyerang 

Melaka hanya disebabkan oleh penguasaan 

perdagangan di kawasan Selat Melaka. 
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Namun mengapa perang tersebut terjadi setelah 

Portugis meguasai Melaka. Sehingga menarik untuk 

diamati, boleh jadi ada dorongan lain yang 

menyebabkan Aceh begitu gencar melakukan 

penyerangan terhadap Malaka yang dikuasai oleh 

Portugis tersebut. Hipotesa sejarah yang boleh 

dimunculkan bahwa perang tersebut dilatarbelakangi 

oleh fahaman agama. Dimana Aceh dengan Islam yang 

kental mencoba menghambat gerakan misionaris 

Kristen oleh Portugis pada waktu itu. Hipotesis ini 

memerlukan banyak kajian sejarah untuk 

membuktikannya. 

Terlepas dari itu, apa yang menarik adalah 

bahwa serangan Aceh terhadap Portugis di Malaka 

dilakukan dalam jarak waktu yang sangat rapat. 

Dengan jarak georafis Aceh ke Malaka yang sangat 

jauh, sudah banyak tentu Tentara-tentara Laut Aceh 

memerlukan kawasan berdekatan untuk membuat 

pangkalan-pangkalan sementara atau bangsal. Jika 

dilihat dari sisi geografis maka kawasan yang paling 
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mungkin dan tidak berhadapan langsung dengan 

kawasan Malaka itu adalah kawasan Dumai. Jika 

hipotesis ini benar, maka sangat memungkinkan untuk 

mengaitkan kejadian sejarah ini dengan penamaan 

beberapa kawasan di kota Dumai, seperti Pangkalan 

Sesai dan Bangsal Aceh. 

Artinya boleh jadi kawasan-kawasan ini pada 

waktu itu dijadikan sebagai pangkalan sementara oleh 

Pasukan Aceh ketika mereka dipukul mundur oleh 

Portugis. Sangat masuk akal, dengan jarak waktu 

penyerangan yang sempit seperti itu dan dengan jarak 

tempuh Aceh-Malaka yang cukup jauh dengan kondisi 

sarana transportasi laut saat itu, mereka tidak kembali 

ke negerinya di Aceh, namun melakukan persiapan-

persiapan dan pemulihan kekuatan tentaranya di 

kawasan Dumai. Sejarah memang belum pernah 

melakukan pencatatan tentang ini namun wujudnya 

nama kawasan Bangsal Aceh, Pangkalan Sesai serta 

Makam Datuk Kedondong merupakan bukti-bukti awal 
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yang sangat berkontribusi dalam menyingkap sejarah 

kawasan Dumai di abad 15 s.d. 18 M yang lalu. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: 

Pertama,  Legenda Putri Tujuh telah banyak 

mengilhami sejarah dan peradaban di Kota Dumai. 

Legenda tersebut memiliki makna tersendiri, namun 

tidak dapat beralih menjadi sejarah kota Dumai. Akan 

tetapi, penurunan legenda itu memberikan pesan 

sejarah bahwa terdapat pengaruh Kerajaan Aceh dalam 

Akar sejarah di Kawasan ini. Kedua, Batu Nisan pada 

situs makam Datuk Kedondong dapat dikesankan 

bahwa merupakan batu nisan yang berasal dari 

Kerajaan Aceh. Bila ini terbukti, maka paling tidak 

dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, bahwa orang 

yang ada di dalam makam tersebut adalah orang-orang 

besar baik dari kalangan raja-raja, alim ulama, keluarga 

dan keturunannya. Kedua, bahwa makam tersebut ada 

pada rentang abad ke 15 s.d. 18 M. Ketiga, Terdapat 

banyak bukti yang dapat dikemukakan bahwa 

keberadaan kawasan Dumai memiliki hubungan 
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dengan peristiwa penyerangan Aceh terhadap Malaka 

pada (tahun 1537, 1547, 1568, 1573, 1575, 1582, 1587, 

1606). Karena sangat masuk akal, dengan jarak waktu 

penyerangan yang sempit seperti itu dan dengan jarak 

tempuh Aceh-Malaka yang cukup jauh dengan kondisi 

sarana transportasi laut saat itu, mereka tidak kembali 

ke negerinya di Aceh, namun melakukan persiapan-

persiapan dan pemulihan kekuatan tentaranya di 

kawasan Dumai. Sejarah memang belum pernah 

melakukan pencatatan tentang kenyataan ini, namun 

wujudnya nama kawasan Bangsal Aceh, Pangkalan 

Sesai serta Makam Datuk Kedondong merupakan bukti-

bukti awal yang sangat berkontribusi dalam 

menyingkap sejarah kawasan Dumai di abad 15 s.d. 18 

M yang lalu. 

***** 
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Gambar 26 : IAITF Dumai bersama UiTM 

 

Sebagai bagian dari bentuk pengabdian kepada 

masyarakat Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin 

Dumai menjadikan kawasan Wisata Bandar Bakau 

sebagai subjek tari penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sebagaimana tuntutan tri dharma 
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perguruan tinggi. Selain pendampingan kelembagaan 

sebagaimana yang dibahas pada bagian sebelumnya, 

IAITF juga turut mempromosikan eksistensi Bandar 

Bakau kepada segenap masyarakat. 

 

Gambar 27 : Poey Sting melakukan aktivitas penanaman pohon bakau; 

 

Promosi Bandar Bakau kepada khalayak 

Internasional dilakukan oleh IAITF dengan membawa 

para tamu akademik untuk berkunjung ke kawasan ini. 

Rombongan UiTM Melaka berkesempatan 

mengunjungi kawasan ini pada oktober 2017 disaat 
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menghadiri kegiatan International Islamic Philantropy 

Conference di Kampus IAITF Dumai. 

Poey Sting seorang selebritis Malaysia juga 

diajak mengunjungi kawasan ini, bahkan beliau sempat 

melakukan aktivitas penanaman pohon bakau, 

mengikuti konser musik bersama Malay Jazz Bandar 

Bakau. Kehadiran beliau dikawasan ini selain 

melancong juga memperkenalkan kawasan ini kepada 

masyarakat Indonesia yang menjadi penggemarnya, 

begitu juga bagi masyarakat di Malaysia. 

Selain itu IAITF juga mempromosikan kawasan 

Bandar Bakau melalui penulisan karia-karia ilmiah baik 

pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. 

Sebuah artikel yang berjudul “Ekonomi Wisata 

Mangrove Pesisir Selat Melaka, sebuah kajian Bandar 

Bakau” di presentasikan pada Internasional Simposium 

Selat Melaka tahun 2020. Dan artikel dengan judul 

“Ekonomi Bahari Studi Kasus Bandar Bakau Kota 

Dumai, dipresentasikan pada Pekan Ilmiah Olahraga 

dan Seni di Batam tahun 2017. Demikian pula halnya 



114 

 

hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi literasi 

yang dapat dibaca oleh berbagai kalangan.  

***** 
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FULLRIAU.COM, Dumai — Rektor IAITF 

Dumai, Dr H  Roza’i Akbar didampingi Ketua  Yayasan 

Tafaqquh Fiddin Dumai, Dr. H. M. Rizal Akbar, M.Phil 

melakukan peletakan batu pertama galeri IAI Tafaqquh 

Fiddin Dumai di Kawasan Wisata Bandar Bakau Kota 

Dumai, Minggu ( 16/8 2020). 

Peletakan batu pertama ini bertujuan akademik 

dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Disamping ikut menduniakan Dumai melalui Kawasan 

Bandar Bakau ini tidak hanya dari sisi keilmuan dan 

penelitian, tapi juga dalam dimensi ekonomi kreatif. 
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“Alhamdulillah, kegiatan pagi ini berjalan 

dengan lancar. Semoga menjadi bukti kegiatan 

tridharma perguruan tinggi dan bentuk perhatian kita 

untuk sama-sama mengembangkan wisata alam Bandar 

Bakau Kota Dumai biar lebih mendunia,” tegasnya. 

Disinggung soal fungsi galeri IAI Tafaqquh 

Fiddin Dumai di Kawasan Wisata Bandar Bakau Kota 

Dumai nantinya, lulusan terbaik Doktor Universitas 

Trisakti Jakarta ini menjelaskan bermanfaat dalam 

rangka memperkenalkan kampus dan semua kegiatan 

kampus kepada masyarakat, khususnya para 

pengunjung di kawasan Wisata Bandar Bakau. 
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Gambar 28: Rektor IAITF Dumai, Dr H  Rozai Akbar didampingi Ketua  

Yayasan Tafaqquh Fiddin Duma, Dr HM Rizal Akbar, M.Phil dan Datuk 

Darwis, dosen dan mahasiswa dalam peletakan batu pertama galeri IAI 

Tafaqquh Fiddin Dumai di Kawasan Wisata Bandar Bakau Kota Dumai, 

Minggu ( 16/8 2020). 

 

“Harapan kita tentu kedepannya, galeri ini 

menjadi banyak manfaat bagi pengembangan SDM dan 

literasi menduniakan lagi bandar bakau sebagai pusat 

penelitian dan kajian serantau kawasan Asia,” tegasnya. 
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Gambar 29: Rektor IAITF Dumai, Dr. H. Ahmad  Rozai Akbar menancapkan 

trocok pembangunan galeri disaksikan Ketua  Yayasan Tafaqquh Fiddin Dumai, 

Dr HM Rizal Akbar, M.Phil dan Datuk Darwis 

 

Senada dengan itu, pemerhati Pecinta Alam 

Bahari (PAB) Bandar Bakau Kota Dumai, Datuk Darwis 

menyambut baik peletakan batu pertama pembangunan 

galeri oleh IAI TF Dumai dan menceritakan bagaimana 

awal sejarah perjuangan sejak 21 tahun lalu dimulai 

dari sekelompok orang nyirap terdiri 17 orang 



119 

  

dibuktikan dengan berenang menyeberangi Selat Rupat 

di mulai dari Batu Panjang. “Aksi kita ini bagian dari 

sejarah dalam bentuk protes kita  atas kehilangan laut 

dan kita harus kembali ke laut. Alhamdulillah, Bandar 

Bakau inilah menjadi bukti sejarah dari perjuangan itu,” 

ingatnya. (FR) 

 

Gambar 30: Penyerahan simbolis tiang kayu trocok dari Ketua  Yayasan 

Tafaqquh Fiddin Dumai, Dr HM Rizal Akbar, M.Phil kepada Rektor IAITF 

Dumai 
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Gambar 31: Pemerhati Pecinta Alam Bahari (PAB) Bandar Bakau Kota Dumai, 

Datuk Darwis menceritakan bagaimana sejarah perjuangan kawasan Bandar 

Bakau Dumai 
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Kesimpulan 

Pecinta Alam Bahari (PAB) merupakan sebuah 

organisasi yang terlahir dari komunitas masyarakat 

yang hidup di pinggir pantai kota Dumai, tepatnya 

muara Sungai Dumai. Mereka menggantungkan 

kehidupannya dari laut baik sebagai nelayan maupun 

buruh pelabuhan. PAB berdiri sejak tahun 1999 dengan 

tujuan menyelamatkan lingkungan pantai dan muara 

Sungai Dumai melalui usaha penanaman pohon bakau 

(mangrove). Hutan Wisata Bandar Bakau adalah satu 

dari buah karya mereka dalam upaya pelestarian 

tersebut. 

Pelaksanaan pendampingan kelompok Pencinta 

Alam Bahari (PAB) dalam pengembangan hutan wisata 
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Bandar Bakau yang dilakukan sejak bulan September  

hingga November 2016 sampai dengan saat ini dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Organisasi PAB didirikan oleh seorang pecinta alam 

yang bernama Darwis Moh Saleh bersama rekannya 

di kota Dumai. Berawal dari diskusi-diskusi kecil 

dalam forum yang mereka beri nama Depot Kreatif 

Anak Melayu (Dekam) pada tahun 1998, seiring 

ketika reformasi digulirkan. Ide awalnya adalah 

untuk menyelamatkan Dasar Aliran Sungai Dumai 

dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai 

kawasan konservasi cagar budaya. Mereka 

menekankan bahwa kawasan kuala sungai Dumai 

merupakan kawasan awal Kota Dumai yang 

dikaitkan dengan legenda Putri Tujuh serta 

kampong Datuk Kedondong. 

2. Sebagai sebuah kawasan yang memiliki potensi 

besar dalam memajukan masyarakat pesisir pantai, 

kawasan konservasi Bandar Bakau kota Dumai, 

perlu mendapatkan perhatian khusus terutama 
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pada aspek kelembagaannya. Secara keorganisasian, 

PAB selaku otoritas pengelolaan kawasan tersebut 

masih memiliki banyak keterbatasan. Manajemen 

pengelolaan yang belum professional, sumber daya 

manusia yang masih rendah, sistem tata kelola yang 

belum teratur serta banyak hal pada aspek 

kelembagaan yang memerlukan dukungan. 

3. Program  penguatan kapasitas kelembagaan 

kelompok Pencinta Alam Bahari dalam 

pengembangan hutan wisata Bandar Bakau 

merupakan upaya untuk menguatkan kelembagaan 

PAB sehingga pengelolaan Bandar Bakau semakin 

efektif serta semakin banyak masyarakat yang 

terlibat dalam aktivitas di Bandar Bakau. Disamping 

itu pendampingan ini juga bertujuan untuk 

mendorong dukungan pemerintah baik kota, 

provinsi maupun pusat dalam pengembangan 

kawasan ini dimasa depan. 
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Saranan  

Upaya perlindungan terhadap kawasan 

mangrove di sekitar muara Sungai Dumai meliputi 

perlindungan terhadap sempadan sungai dan kawasan 

pantai berhutan Bakau. Perlindungan terhadap 

sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai 

dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan 

merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan 

dasar sungai serta mengamankan aliran sungai, 

sedangkan perlindungan terhadap kawasan pantai 

berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan 

Bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan Bakau dan 

tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut 

disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air 

laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya. 

Untuk itu, program  penguatan kapasitas 

kelembagaan kelompok Pencinta Alam Bahari dalam 

pengembangan hutan wisata Bandar Bakau diharapkan 

menghasilkan hal-hal sebagai berikut: 
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1. Terciptanya kelembagaan Kelompok Pecinta Alam 

Bahari (PAB) yang kokoh dalam pengembangan 

hutan wisata Bandar Bakau. 

2. Terkelolanya  segala potensi yang dimiliki oleh 

kawasan hutan wisata Bandar Bakau oleh 

Kelompok Pencinta Alam Bahari (PAB). 

3. Terjadinya keterlibatan masyarakat dan 

pemerintah kota Dumai dalam pengembangan 

hutan wisata Bandar Bakau oleh Kelompok 

Pencinta Alam Bahari (PAB). 
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Lampiran 
 
Lampiran 1: Agenda Penguatan kapasitas kelembagaan 

Kelompok Pencinta Alam Bahari (PAB) dalam 
pengembangan hutan wisata Bandar Bakau 

 

N
o 

Tahapan/ 
Waktu 

Program 
Kerja 

Sumber 
Daya 

Output 

1 Persiapan 
September 
2016 
 
 

 

a. Identifikasi 

kebutuhan 

untuk 

pengemban

gan 

kapasitas; 

b. Menentuka
n tujuan-
tujuan.  

c. Memberika
n tanggung 
jawab.  

d. Merancang 
proses 
pengemban
gan 
kapasitas.  

e. Pengalokasi
an sumber 
daya.  

Tenaga 
Pengumpu
l data, 
Pasilitator 
dan 
Narasumbe
r (key 
Informant) 
 
Transporta
si, ATK, 
Dokument
asi dll 

Rencana  
Pendampin
gan, Tim 
pendampin
gan 
Instrumen 
& Proses 
Pendampin
gan 
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2 Analisis 
September 
2016 

a. Mengidentifi

kasi 

permasalah

an  

b. Analisis 

terhadap 

proses  

c. Analisis 

organisasi  

d. Memetakan 

gap 

e. Menyimpul

kan 

kebutuhan 

pengemban

gan  

Tenaga 
Pengumpu
l data, 
Pasilitator 
dan 
Narasumbe
r (key 
Informant) 
 
Transporta
si, ATK, 
Dokument
asi dll 

Rencana  
Pendampin
gan, Tim 
pendampin
gan 
Instrumen 
& Proses 
Pendampin
gan 
(disempur
nakan) 

3 Perencan
aan 
Oktober 
2016 

a. Perencanaa

n tahunan, 

b. Perencanaa

n jangka 

menengah,  

c. Menyusun 

skala 

prioritas,  

Sda Peta 
Pengabdia
n Kepada 
Masyaraka
t Bandar 
Bakau IAI 
TF Dumai 

4 Impleme
ntasi 

a. Alokasi 

Sumber 

 
 

Dokumen 
Kegiatan, 
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Oktober 
s.d. 
November 
2016 

daya 

b. Pengemban

gan 

kapasitas, 

c. Penyeleksia

n Program 

d. Implementa

si  

e. Monitoring 

proses,  

 

sda 
 
 
 

Dokumen 
Visi, Misi 
Struktur 
Organisasi 
dan SOP 
Pengelolaa
n Kawasan 
 

5 Evaluasi 
Desember 
2016 

a. Evaluasi 

dampak, 

b. Merencanak

an ulang. 

 

Sda  
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Lampiran 2 : Foto1: FGD bersama PAB,  foto2: Rizal Akbar 

bersama Darwis 

 

Lampiran 3 :  Foto 1 & 2: kondisi Bandar Bakau 
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Lampiran 4: Foto 1 & 2 kondisi pintu masuk menuju Bandar 

Bakau 
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Lampiran 5 : Observasi dan Wawancara kepada petugas PAB 

dan Pengunjung 

 

 


