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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya tidak lepas dengan garis 

pantai, Indonesia sendiri memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia 

setelah Kanada, Amerika Serikat dan Rusia, garis pantai Indonesia sendiri 

sepanjang 95.181 kilometer.Namun sebanyak 20 persen dari garis pantai di 

sepanjang wilayah Indonesia dilaporkan mengalami kerusakan, tentunya 

kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan lingkungan 

dan abrasi pantai. (http://id.wikipedia.org/wiki/pantai). 

Abrasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 7 Tahun 2012 adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga 

gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak yang dipicu oleh 

terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. 

Air laut tidak pernah diam. Air laut bergelombang di permukaannya, 

kadang-kadang besar kadang-kadang kecil, tergantung pada kecepatan angin dan 

kedalaman dasar lautnya. Semakin dalam dasar lautnya makin besar 

gelombangnya. Gelombang mempunyai kemampuan untuk mengikis pantai. 

Tetapi kerusakan atau kerugian yang diakibatkan abrasi bisa diperkecil degan cara 

tetap menjaga kelestarian hutan mangrove di sekitar pantai. 

 Kondisi kawasan pantai di berbagai lokasi di Indonesia sangat 

mengkhawatirkan yang diakibatkan oleh adanya kejadian abrasi. Sekitar 100 
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lokasi di 17 provinsi dengan panjang pantai kurang lebih 400 km telah mengalami 

erosi pantai yang mengkhawatirkan. Tidak terkecuali di provinsi Riau dimana 

terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki garis pantai serta menjadi pulau 

terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan 

Malaysia, Kabupaten Kepulauan Meranti contohnya yang sebelah utara 

berbatasan langsung dengan selat Malaka yang merupakan jalur lintas angkutan 

laut berbagai negara. 

 Dalam pelaksanaannya, penanganan masalah abrasi pantai dan gelombang 

ekstrim dapat melibatkan berbagai kepentingan, nilai serta pemahaman pola 

penanganannya. Untuk itu diperlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan 

dengan melibatkan pertimbangan biaya, operasional dan pemeliharaan. Selain 

kerjasama, pembagian kewenangan penanganan abrasi dan gelombang ekstrim di 

daerah pantai juga harus jelas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih 

pada masing-masing satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan yang berkenaan 

dengan pengendalian abrasi. 

 Dari tahun ke tahun wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti 

mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama yang berhadapan langsung 

dengan selat Malaka yang memiliki karakteristik gelombang laut yang cukup kuat. 

Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan 

Meranti,  menyebut bahwa abrasi di wilayah pesisir Provinsi Riau termasuk 

Kabupaten Kepulauan Meranti itu rata-rata mencapai 15 meter per tahun. Lalu 

berdasarkan data pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan 
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Meranti tahun 2015, terdapat beberapa pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti 

yang terkena dampak abrasi dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Penyusutan Daratan Akibat Abrasi di Pulau-Pulau Kabupaten 

Kepulauan Meranti Periode 1990-2015 

Nama 

Pulau 

Penyusutan Daratan (ha) Total 

Perubahan 

Laju 

Perubahan 

(ha/thn) 
1990-

1998 

1998-

2004 

2004-

2009 

2009-

2015 

Tebing 

Tinggi 

66,91 341,79 109,95 351,97 870,62 36,28 

Padang 51,10 191,75 53,31 66,96 363,12 15,13 

Rangsang 155,22 698,21 267,53 207,93 1.328,88 55,37 

Merbau 113,88 98,59 91,26 73,18 376,90 15,70 

Topang 89,43 61,50 74,31 47,27 272,52 11,35 

Menggung 21,48 25,30 18,89 20,87 86,54 3,61 

Jadi - 7,17 3,73 3,41 14,31 0,60 

Panjang - 5,28 10,03 1,55 16,86 0,70 

Total (ha) 498,01 1.429,60 629,00 773,12 3.329,74 138,74 

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti 

 Berdasarkan data diatas, pulau yang paling parah terkena dampak abrasi 

adalah pulau Rangsang. Pulau Rangsang merupakan pulau yang paling parah 

terkena dampak abrasi dengan luas wilayah yang terkena abrasi sebesar 1.328 

hektare dengan laju perubahan 55,37 hektare pertahun, diikuti pulau Tebing 

Tinggi dengan total perubahan 870,62 hektare dan laju perubahan 36,28 hektare 

pertahun, lalu pulau Merbau dengan total perubahan 376,90 hektare dan laju 

perubahan 15,70 hektare pertahun, selanjutnya pulau Padang dengan total 

perubahan 363,12 hektare dengan laju perubahan 15,13 hektare pertahun. Secara 

keseluruhan total wilayah yang terkena abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti 

mencapai 3.329,74 hektare dengan laju perubahan 138,74 hektare pertahun. Pulau 

Rangsang yang paling parah, tentu tidak mengherankan karena pulau Rangsang 

yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu kecamatan Rangsang, kecamatan Rangsang 
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Pesisir dan kecamatan Rangsang Barat ini merupakan pulau terluar yang diapit 

oleh dua selat yang menjadi jalur transportasi baik antar kabupaten, provinsi 

maupun mancanegara. Di bagian utara berbatasan dengan selat Malaka sedangkan 

bagian selatan berbatasan dengan selat Air Hitam. 

 Khususnya di kecamatan Rangsang Barat yang merupakan salah satu 

kecamatan di Pulau Rangsang yang terkena dampak abrasi paling parah, terdapat 

total 12 desa di Kecamatan Rangsang Barat yaitu : 

Tabel 1.2 Daftar Desa di Kecamatan Rangsang Barat Tahun 2016 

No Nama Status Pemerintahan 

1 Bantar Desa 

2 Anak Setatah Desa 

3 Segomeng Desa 

4 Sialang Pasung Desa 

5 Lemang Desa 

6 Sungai Cina Desa 

7 Bina Maju Desa 

8 Telaga Baru Desa 

9 Bokor Desa 

10 Melai Desa 

11 Permai Desa 

12 Mekar Baru Desa 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 
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 Diantara 12 desa tersebut, terdapat 4 desa yang mengalami atau menjadi 

titik yang paling parah terkena dampak abrasi. Hal itu dikarenakan 4 desa tersebut 

terletak di pinggir atau di bibir pantai. Keempat desa itu dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 1.3 Rekapitulasi Abrasi Pantai di Kecamatan Rangsang Barat 

 

No 

 

Nama Desa 

Laju Abrasi (m) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Bantar 8,4 8,2 8,4 8,3 8,4 8,5 

2 Permai 7,9 8,1 8,2 8,0 8,3 8,4 

3 Anak Setatah 8,5 8,6 8,3 8,4 8,3 8,7 

4 Sialang 

Pasung 

7,6 8,1 8,4 8,6 9,0 8,9 

Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 

 Adapun dampak negatif abrasi yang diakibatkan oleh abrasi yang sudah 

dirasakan masyarakat, antara lain : 

1. Penyusutan lebar pantai sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk 

yang tinggal di pinggir pantai. 

2. Kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai, karena terpaan ombak 

yang didorong angin yang begitu besar. 

3. Kehilangan tempat berkumpulnya ikan perairan pantai karena 

terkikisnya hutan bakau. 

4. Merusak berbagai infastruktur seperti jalan, jembatan serta bangunan 

yang ada disekitar garis pantai yang terjadi abrasi. Bahkan kritisnya 

sampai menenggelamkan sebuah pulau. 
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 Berdasarkan Pusat Penelitian dan Analisis Abrasi Pantai Badan Penelitian 

dan Pengembangan Provinsi Riau tahun 2010, kerusakan pantai akibat abrasi 

dapat dicegah dengan 3 cara : 

1. Secara alami, melalui penanaman bakau atau jenis tanaman lainnya; 

2. Bangunan penahan gelombang atau turap; 

3. Merubah perilaku masyarakat sekitar pantai. 

 Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja 

daerah di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam hal ini ada beberapa 

satuan kerja daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki kewenangan 

yang sama dalam dalam penanggulangan kerusakan abrasi baik bersifat 

pembinaan maupun teknis, yaitu : 

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

2. Badan Pengelola Perbatasan Daerah; 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. 

 Kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Kepulauan Meranti Cuma 

menambah dampak abrasi, hal ini dikarenakan : 

1. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya yang tinggal di daerah 

pesisir dan juga disebabkan tingginya eksploitasi hutan mangrove 

secara berlebihan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. 

2. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti 

yang tersebar di pesisir pantai mengandalkan sumber daya alam 

kelautan dan pesisir sebagai mata pencaharian kehidupan masyarakat. 
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Dalam memenuhi keperluan hidupnya, sebagian masyarakat di pesisir 

melakukan alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi tambak, 

pemukiman nelayan, industri dan sebagainya. 

 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengamanatkan setiap pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima delegasi 

wewenang dari pemerintah pusat atau pemerintah diatasnya tidak hanya dalam hal 

penyelenggaraan pemeritahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan masalah dan 

pendanaan kegiatan pembangunan. Disebutkan pula bahwa pengendalian 

lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan bahwa penanggulangan abrasi pantai 

merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka disini penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Meranti Dalam Menanggulangi Abrasi di Kecamatan Rangsang Barat”. 

1.2Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan 

yang telah diteliti yakni : 

a. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam 

menanggulangi abrasi di Kecamatan Rangsang Barat? 

b. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Meranti dalam menanggulangi abrasi di Kecamatan Rangsang Barat? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 

Dalam menanggulangi abrasi di Kecamatan Rangsang Barat. 

b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menanggulangi abrasi di 

Kecamatan Rangsang Barat. 

1.4      Manfaat Penelitian 

Dalam melaksanakan suatu penelitian terhadaap suatu fenomena atau 

masalah, maka hasil dari penelitian ini memiliki makna atau manfaat baik secara 

teoritis ataupun praktis. 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Sebagai bahan masukan untuk instansi terkait, dalam melakukan 

intervensi terhadap permasalahan di lapangan. 

b. Menambah khasanah perpustakaan ilmu pengetahuan sosial yang dapat 

dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa jurusan administrasi negara 

untuk mengkaji dan memperdalam keilmuannya. 

1.5     Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini akan diuraikan bab-bab sebagai berikut: 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang masalah yang berhubungan 

dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan tentang teori yang di jadikan pedoman 

dalam melakukan pembahasan penelitian ini, serta indikator yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan berisikan tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data serta analisa data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah singkat Kabupaten 

Kepulauan Meranti serta Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi lokasi 

penelitian. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan analisa upaya pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Meranti dalam menanggulangi abrasi di Kecamatan 

Rangsang Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari 

upaya pemerintah tersebut. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran yang sifatnya dapat membangun bagi objek penelitian. 

 

 

 

 


