
44

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Pemerintah daerah

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh pemerintah daerah adalah

pemerintah daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan hilir.

Dimana terdiri dari Badan-badan dan Dinas sebagai unsur penyelanggara

kebijakan teknis dan penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun bagan-bagan

pengelolaan pulau-pulau kecil yang dapat dilihat di pada bagan di bawah ini.

Gambar 4.1 : bagan-bagan pengelolaan pulua-pulau kecil
Sumber : UU 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau –pulau
kecil

UU 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

1. Bappeda
2. Badan lingkungan

hidup
3. Dinas keluatan

perikanan
4. Dinas pariwisata
5. dinas kehutanan
6. dinas perhubungan
7. dinas kehutanan
8. dinas pekerjaan

umum

1. Bappeda
2. Badan lingkungan

hidup
3. Dinas perikanan
4. Dinas pariwisata
5. dinas kehutanan
6. dinas

perhubungan
7. dinas kehutanan
8. dinas pekerjaan

umum

DPR  Provinsi
dan/ Kabupaten

TNI AL dan POLISI
AIR

Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota



45

4.2 Gambaran Fisik Kepulauan Aruah

Kepulauan Aruah merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang terletak di

bagian barat laut Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Secara geografis,

Kepulauan Aruah terletak di perairan Selat Malaka dan sekitar perbatasan dengan

Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan studi literatur diperoleh informasi bahwa terdapat dua belas

pulau kecil di Gugusan Kepulauan Aruah, yaitu: Pulau Jemur, Pulau Kalironggo,

Pulau Sarang Elang, Pulau Pertandangan, Pulau Labuh Bilik, Pulau Tukong

Mas, Pulau Pasir, Pulau Batu Adang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Batu Mandi,

Pulau Tukong Simbang dan Pulau Tukong Perak.

Pulau Batu Mandi dan Pulau Batu Adang merupakan pulau terluar

(outer islands) yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia; pada

Pulau Batu Mandi, terdapat titik batas wilayah (base point).   Hampir seluruh

pulau-pulau kecil di perairan Kepulauan Aruah tersebut dikelilingi oleh terumbu

karang.

Batuan granit yang banyak terdapat di pulau-pulau di Selat Malaka

berhubungan  dengan  batuan  sumber  (source  rock)  dari mineral  timah  yang

umum terdapat di Selat Malaka sebagai bagiuan dari jalur timah (tin belt) di Asia

Tenggara. Keberadaan batuan Tersier dan terumbu karang menjadi penyangga

keberadaan dan ketahanan pulau-pulau kecil tersebut, sekaligus juga

menjadi daya tarik akan keindahan pulau-pulau kecil tersebut,Kondisi ini perlu

mendapat perhatian bagi masyarakat, khususnya pemerintah daerah setempat,
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karena ketidak pedulian dapat berdampak pada kerusakan seluruh ekosistem di

Kepulauan Aruah.

Kondisi menarik lainnya, selain batuan sedimen Tersier adalah pasir

putih yang terdapat di daerah teluk pada pulau-pulau kecil. Pasir putih tersebut

terdiri dari  butiran  kuarsa,  rombakan  terumbu  dan  cangkang  kerang.

Kondisi terumbu  karang  di  Kepulauan  Aruah  masih  tergolong  cukup  baik,

karena belum banyak mendapat gangguan dari tangan manusia. Kondisi ini perlu

dilestarikan  dengan  menetapkan  sebagai  kawasan  lindung  (konservasi)  atau

dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata bahari di perairan Provinsi Riau

Pulau utama di Kepulauan Aruah adalah P. Jemur, selain paling luas juga

sudah terdapat beberapa fasilitas pendukung. P. Jemur berhadapan dengan P.

Labuh Bilik. Kondisi P. Jemur dan sekitarnya ditandai oleh adanya berbagai

fasilitas infrastruktur kelautan seperti lokasi tambat/berlabuh kapal nelayan dan

kapal wisata, kantor pos pelabuhan perikanan, masjid, mercu suar dan titik bench

mark.

Hasil pengamatan lapangan pada beberapa lokasi di Kepulauan Aruah

menunjukkan beberapa bongkah hasil abrasi dan pasir pantai hasil rombakan

batuan di sepanjang garis pantai yang menunjukkan kondisi abrasi menggerus

pada batuan sedimen Tersier. Beberapa daerah di kawasan pantai tanpa pohon

pelindung menunjukkan proses abrasi yang intensif. Kondisi ini menimbulkan

kerawanan terhadap ketahanan garis pantai akibat proses abrasi yang dapat

berkembang menjadi hilangnya dataran dan tebing pantai.
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Di satu sisi, adanya bongkah-bongkah sisa abrasi yang terdapat di sekitar

garis pantai, dapat melindungi pulau-pulau kecil tersebut. Namun untuk jangka

panjang, bila terjadi perubahan lingkungan dan pola oseanografi, kondisi pantai

tanpa bongkah dan pohon pelindung dapat berakibat kerusakan yang lebih parah.

Gambar 4.2 Bongkah-Bongkah Abrasi Pada Diding Tebing Di Pulau Labuh Bilik

Sumber: koleksi pribadi

Secara umum, kawasan pantai yang terdapat di Kepulauan Aruah

mempunyai keunikan, baik secara geologi maupun secara oseanografi. Pulau-

pulau kecil tersebut dengan karakteristik sebagai pantai hasil proses pengangkatan

batuan sedimen Tersier membentuk pulau-pulau kecil dengan pantai berpasir

putih yang indah; selain sebagai objek dan tujuan wisata bahari juga untuk

pelabuhan singgah kapal-kapal nelayan seperti di teluk Labuh Bilik.

Pantai berpasir putih tersebut merupakan hasil proses erosi, transportasi

dan proses biologi oleh lingkungan laut membentuk pantai berpasir dan gugusan

terumbu karang, sehingga menambah fesona Kepulauan Aruah.
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Gambar 4.2 Hamparan Pasir Yang Berada Di Kepulaun Aruah
Sumber: koleksi pribadi

4.1.1 Pulau Batu Adang

Pulau batu adang salah satu pulau yang terletak pada posisi

geogerafis pada posisi L. 02° 55’ 07.68” U, B 100° 35’ 50.10” T. Terletak

di wilayah desa teluk pulai kecamatan pasir limau kapas dan terletak di selat

malaka lebih kurang 70 Km dari kota bagansiapiapi, dengan waktu tempuh

lebih kurang 7 jam dengan menggunakan  perahu, tidak di tumbuhi vegetasi.

Kondisi pulau berelief, berupa batu karang, Sktuktur pantai berupa batu

karang dan bertebing curam, tidak berpenduduk, merupakan pulau

monumentasi yang berada pada wilayah Kabupaten Rokan Hilir

4.1.2 Pulau Batu Berlayar

Pulau batu Berlayar salah satu pulau yang terletak pada posisi

geogerafis pada posisi L. 02° 52’ 26.80” U, B 100° 37’ 30.22” T. Terletak

diwilayah desa teluk pulai kecamatan pasir limau kapas dan terletak di selat

malaka lebih kurang 66 Km dari kota bagansiapi, dengan waktu tempuh
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lebih kurang 6,5 jam dengan menggunakan  perahu, tidak ada jenis vegetasi

yang tumbuh din pulau ini, kondisi pulau berelief, berupa batu karang,

sktuktur pantai berupa batu karang dan tebing curam, yang tidak ada

berpenduduk di pulau batu berlayar ini hanya saja batu batuan yang terlihat.

Gambar 4.3 Pulau Batu Berlayar
Sumber: koleksi pribadi

4.1.3 Pulau Batu Mandi

Salah satu pulau di Kepulauan Aruah adalah P. Batumandi

merupakan salah satu pulau terluar (outer island) dengan titik batas (base

point) antara Indonesia dan  Malaysia.  Berdasarkan  posisinya sebagai

pulau terluar,  maka posisi  P. Batumandi  cukup  strategis  dan  perlu

pengelolaan, sehingga tetap sebagai penyangga dan pagar batas wilayah

yuridiksi dan kedaulatan negara. Dengan   demikian   peran   Kepulauan

Aruah   dan   Pemerintah   Daerah (Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan

Pemerintah Provinsi Riau) juga strategis  sebagai  penjaga  kelestarian

pulau terluar,  sekaligus  juga  penjaga wilayah yurisdiksi dan kedaulatan

negara.
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Gambar 4.4 Pulau Batu Mandi
Sumber: koleksi pribadi

4.1.4 Pulau Jemur

lokasi tambat/berlabuh  kapal  nelayan  dan  kapal  wisata,  kantor

pos   pelabuhan perikanan, masjid, mercu suar dan titik bench mark. Hampir

seluruh bagian pinggir  dari  pulau-pulau  kecil  di  sekitar  P.  Jemur

dikelilingi  oleh  terumbu karang, sehingga menambah pesona keindahan

perairan dan pantai.

Pulau Jemur berada di sebelah timur laut dan berjarak sekitar 700

m dari Pulau Labuh Bilik.   Struktur pulau ini terdiri dari hamparan pasir di

sisi selatan dan utara.   Di sisi barat dan timur terdapat bukit setinggi 20

meter. Pulau Jemur  ini tergolong paling subur dan paling banyak ditumbuhi

oleh pepohonan. Di  antara  pohon  yang  terdapat  di  pulau  ini  adalah:

kelapa, mangga, jeruk, dan pohon-pohon hutan tropis.  Di lembah antara dua

bukit terdapat  kawasan  hutan  tropis  yang  cukup  lebat, meskipun

luasnya hanya sekitar 1 hektar Dengan memperhitungkan kondisi
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permukaan laut rata-rata, maka luas pulau ini adalah sekitar 17,8 ha, Di

Pulau ini terdapat fasilitas antara lain:

1. Pos Angkatan Laut Pulau Jemur yang merupakan bagian dari

Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai.   Pos AL ini dilengkapi

dengan pos pemantauan, tempat tinggal untuk penjagaan dan

peralatan komunikasinya.  Pos ini berada di atas bukit sebelah barat.

2. Instalasi Menara Suar Pulau Jemur yang merupakan bagian dari

Distrik Navigasi Kelas I Dumai, Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut, Kementerian  Perhubungan.    Selain  kantor  untuk  tempat

peralatan navigasi, di kompleks ini juga terdapat 3 rumah tinggal

untuk petugas navigasi.   Fasilitas navigasi ini juga berada pada bukit

sebelah barat, berdekatan dengan Pos Angkatan Laut.

3. Bangunan untuk tempat pengelolaan pengembangbiakan penyu yang

berada di bagian utara pulau dekat hamparan pasir.

Gambar 4.5 Pangkalan TNI AL Dumai di Pulau Jemur
Sumber: koleksi pribadi
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Masing-masing bangunan ini dilengkapi dengan bak dan tanki

penampungan air hujan karena sumber air tawar dari tanah di pulau ini

susah ditemukan,

Hamparan pasir yang landai di bagian selatan pulau dipergunakan

untuk berlabuh kapal yang singgah.Ada sekelompok batu karang di sekitar

hamparan pasir ini, tetapi tidak terlalu mengganggu untuk kegiatan

penambatan kapal, Hamparan pasir yang ada di bagian utara pulau sangat

berdekatan dengan pulau kecil di depannya (jarak 50 m) yang juga memiliki

hamparan pasir merupakan tempat penyu bertelur dan merupakan kawasan

yang mesti mendapat perlindungan dan dijaga ketenangannya supaya tidak

mengganggu aktivitas kehidupan penyu dan telur-telurnya, Dengan

memperhitungkan kondisi permukaan laut rata-rata, maka luas pulau kecil

ini adalah sekitar 0,2 ha

Gambar 4.6 Pulau Jemur Terluhat Dari Luar
Sumber: koleksi pribadi
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4.1.5 Pulau Labuh Bilik

Pulau Labuh Bilik adalah pulau yang besar di Kepulauan Aruah.

Pulau ini memiliki bentuk yang unik karena memiliki dua teluk yang besar

di depan (arah Utara) dan di belakangnya (arah Selatan).  Karena itu, Pulau

Labuh Bilik ini sering menjadi tempat berlindung kapal-kapal nelayan dari

ganasnya ombak dan cuaca di Selat Malaka yang bisa mencapai 3 meter

maksimum.  Selain itu, di pulau ini terdapat sumber air tawar yang bersih

guna memenuhi kebutuhan nelayan yang menangkap ikan di Selat Malaka.

Di pulau ini terdapat dua bukit yang berada di sebelah timur dan

barat memanjang dari utara ke selatan.  Bukit batu dengan ketinggian sekitar

15 m ini tidak begitu terjal  dan  bisa didaki  dengan  mudah.    Bukit di

sebelah barat memiliki panjang bagian atas sekitar 200 m dan bukit sebelah

timur memiliki pajang sekitar 150 m.  Kondisi tanah/batu di kedua bukit ini

cukup stabil dan keras.  Resapan air cukup baik dan bisa ditumbuhi tanaman

dan pepohonan. Di atas kedua bukit ini keadaannya relatif rata dengan lebar

antara 15-20 m dan cukup nyaman untuk dibuat bangunan di atasnya,

Dengan memperhitungkan kondisi permukaan laut rata-rata, maka luas

pulau ini adalah sekitar 8,4 ha, Pemandangan  dari  atas  bukit  ini  sungguh

menakjubkan.    Gugusan pulau-pulau di Kepulauan Aruah tampak jelas dari

sini.  Pemandangan lepas ke arah Selat Malaka dan pada malam hari, warta

terang menyeruak dari arah timur laut karena cahaya kota-kota di daerah

Port Klang, kota pelabuhan dan industri di Selangor Malaysia yang berjarak
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sekitar 100 km dari Kepulauan Aruah. Di Pulau ini terdapat fasilitas antara

lain:

1. Bangunan Kantor untuk Pos Pelabuhan Perikanan Kabupaten Rokan

Hilir dengan titik koordinat 2,868 LU dan 100,555 BT

2. Mushallah

3. Rumah permanen tipe 36 sebanyak 3 buah dan tipe 45 sebanyak 4

buah yang semuanya masih kosong.

4. Sumber air bersih (air tawar) dari sumur gali

Fasilitas-fasilitas ini berada di bawah pada ketinggian 1 m dari

pasang laut tertinggi antara dua bukit dan diapit di bagian muka dan

belakangnya oleh teluk, Jika  tidak  ada  penanganan  khusus  untuk

mencegah  abrasi  dan kecenderungan menaiknya terus permukaan air laut,

maka dikhawatirkan fasilitas-fasilitas ini akan terendam dan Pulau Labuh

Bilik akan terpisah dua sehingga yang tinggal hanya bukit barat dan

timurnya saja.

Gambar 4.7 Pulau Labuh Bilik
Sumber: koleksi pribadi
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Sumber air bersih di sini berasal dari sumur yang digali sedalam 4

cm, dan diameter 80 cm.  Airnya memiliki debit yang konstan dan menurut

warga yang tinggal di pulau ini, airnya tidak pernah kering walaupun

diambil oleh banyak nelayan yang singgah.  Besar kemungkinan air tawar

ini berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dari dua perbukitan

di sebelah timur dan barat pulau ini Teluk di sebelah utara lebih dalam,

lebih lebar, dan lebih panjang dari teluk di sebelah selatan pulau.  Karena

itu, aktivitas berlabuh sering dilakukan di teluk sebelah utara pulau ini.

Meskipun pada beberapa bagian terdapat batu karang, tetapi tidak terlalu

mengganggu untuk dilalui, Hamparan pasir sekitar 20 m dan lebar 75 m

(ketika air laut dalam keadaan tinggi rata-rata) masing-masing terdapat pada

pantai di kedua teluk ini.  Air laut yang jernih menambah keindahan

pantainya.

Gambar 4.8 Sumur Air Tawar Yang Berada Dipulau Labuh Bilik
Sumber: koleksi pribadi
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Di sisi barat dari bukit sebelah barat pulau ini terdapat juga

hamparan pasir yang berhadapan dengan Pulau Sarang Elang di sebelahnya.

Perairan yang terdapat  di  antara  Pulau  Labuh  Bilik  dan  Pulau  Sarang

Elang  ini  menjadi tempat  labuh  jangkar  kapal-kapal  nelayan  dan

nelayan  penampung  untuk melakukan transaksi penjualan ikan-ikan hasil

tangkapan.

4.1.1 Pulau Pertandang

Posisi geografis terletak pada posisi L. 02° 52’ 54.78” U, B 100°

34’ 17.70” T. Terletak diwilayah desa teluk pulai kecamatan pasir limau

kapas dan terletak di selat malaka lebih kurang 66 Km dari kota

bagansiapiapi, dengan wakt tempuh lebih kurang 6,5 jam dengan perahu,

jenis pengetasi yang tumbuh rumput alang-alang dan semak belukar.

Kondisi pulau relatief berupa gugusan pulau patu karang, saat ini berjumlah

8 pulau kecil yang saling berdekatan, sruktur pantai berupa batu karang dan

tebing curam yang tidak ada berpenduduk

4.1.2 Pulau Sarang Elang

Pulau Sarang Elang berada di sebelah barat dari Pulau Labuh Bilik

dan hanya dipisahkan garis pantai sekitar 150 m.  Pulau ini berbentuk

sebuah bukit memanjang dari utara ke selatan sekitar 200 m.   Di sisi

sebelah timur pada bagian tengahnya ada hamparan pasir untuk tempat

berlabuh.  Tinggi bukit di pulau ini relatif sama dengan yang ada di Pulau

Labuh Bilik, yaitu sekitar 15 m, tetapi lebar bagian puncaknya bervariasi

antara 12 hingga 15 m.  Struktur tanah dan batu bukit di pulau ini mirip
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dengan yang terdapat di Pulau Labuh Bilik. Jenis vegetasi dan tutupan

lahannya pun mirip.   Melihat struktur ini, besar kemungkinannya terdapat

sumber air bersih di pulau ini

Gambar 4.9 Hamparan Pasir Di Pulau Sarang Elang
Sumber: koleksi pribadi

Dengan memperhitungkan kondisi permukaan laut rata-rata, maka

luas pulau  ini  adalah  sekitar  0,5  ha.Pulau  ini  belum  didiami dan  masih

minim fasilitas. Saat ini keadaannya masih jarang dijamah karena masih

banyak binatang berbisa seperti ular batu.   Meskipun demikian, pulau ini

berpotensi untuk dikembangkan menjadi tempat tinggal (homestay) pada

bagian atas bukitnya. Di Pulau Sarang Elang ini juga terdapat bangunan

kecil   yang menyerupai  rumah  atau  lebih  dikenal  dengan  Tapekong

yang  merupakan tempat ibadah umat Tionghoa.
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Gambar 4.10 Tempat Ibadah Umat Tionghoa
Sumber: koleksi pribadi

4.1.3 Pulau Tukong Mas

Posisi pulau yang terletak pada posisi L. 02° 55’ 08.70” U, B 100° 33’

10.32” T. Teletak di wilayah desa teluk pulai , kecamatan pasir limau kapas

dan terletak di selat malaka lebih kurang 66 Km dari kota bagansiapiapi

dengan waktu tempuh lebih kurang 6,5 jam dengan perahu, jedis vegetasi

yang tumbuh di pulau ini adalah rumput alang dan semak belukar, kondisi

pulau relatif berupa batu karang, stuktur pantai berupa batu karang yang

bertebing curam, tidak ada penduduk, tidak ada sunset dan sunrise yang

dapat di nikmati di pulau ini,
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Gambar 4.11 Pulau Tokong Mas
Sumber: koleksi pribadi

4.1.4 Pulau Tukong Simbang.

Posisi geografis terletak pada posisi L. 02° 55’ 08.52” U, B 100° 41’

03.66” T. Terletak diwilayah desa teluk pulai kecamatan pasir limau kapas

dan terletak di selat malaka lebih kurang 64 Km dari kota bagansiapiapi,

dengan wakt tempuh lebih kurang 6 jam denagn perahu, jenis pengetasi

yang tumbuh rumput alang-alang di pulau induk. Kondisi pulau relatief

berupa gugusan pulau patu karang, saat ini berjumlah 8 pulau kecil yang

saling berdekatan, sruktur pantai berupa batu karang dan tebing curam yang

tidak ada berpenduduk yang pulau ini tidak layak dihuni oleh manusia.
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Gambar 4.12 Pulau Tokong Simbang
Sumber: koleksi pribadi


