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KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN  

Validitas Indikator Deskriptor 

Kedaran 

Sejarah  

Menghayati makna dan 

hakekat sejarah lokal 

keberadaan pelabuhan 

Kota Dumai, bagi masa 

kini dan masa yang 

akan datang 

1. Melalui pembelajaran sejarah lokal 

Pelabuhan Kota Dumai, saya bisa mengambil 

nilai-nilai yang termuat didalamnya sebagai 

bekal untuk menghadapi masa depan yang 

lebih baik.  

2. Nilai-nilai kehidupan yang termuat didalam 

pembelajaran Sejarah Pelabuhan Kota Dumai 

bisa menjadi pedoman untuk memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi.  

3. Sejarah lokal Pelabuhan Kota Dumai beserta 

nilai-nilai yang termuat didalamnya, 

mengingatkan kepada siswa pentingnya 

memfilter setiap tindakan . 

4. Pembelajaran nilai-nilai didalam sejarah lokal 

Pelabuhan Kota Dumai memberikan dasar 

bagi siswa untuk bisa membangun banyak ide 

untuk melihat akibat yang terjadi dimasa 

sekarang dan masa yang akan datang.  

 

Mengenal diri sendiri 

dan sejarah lokal dari 

daerah sendiri 

1. Nilai-nilai Sejarah Lokal Pelabuhan Kota 

Dumai mengajarkan kepada siswa tentang 

pentingnya menanamkan sikap menghargai 

dan tanggung jawab.  

2. Sejarah lokal Pelabuhan Kota Dumai 

menceritakan tentang bagaimana pentingnya 

sebuah pelabuhan di Kota Dumai sehingga 

menjadikan Kota Dumai menjadi Kota 

Pelabuhan dan memiliki nilai sejarah yang 

berpedoman untuk hidup dimasa kini dan 

masa yang akan datang.  

3. Nilai-nilai didalam sejarah Pelabuhan Kota 

Dumai membentuk identitas siswa menjadi 

pribadi yang selalu bangga terhadap 

peningalan sejarah dari bangsa sendiri yang 

digunakan hingga kini. 

4. Pembelajaran sejarah lokal Pelabuhan Kota 

Dumai mengajarkan kepada siswa 

menghargai pendapat antar teman sebayanya.  

 

Membudayakan sejarah 

lokal Pelabuhan Kota 

Dumai bagi pembinaan 

budaya lokal daerah 

setempat 

1. Sejarah lokal Pelabuhan Kota Dumai beserta 

nilai-nilai salah satu upaya memperluas ilmu 

pengetahuan sejarah. 

2. Siswa dapat menghayati inilai-nilai sejarah 
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dan budaya yang ada, sehingga 

menumbuhkan rasa cinta yang mendalam. 

3. Melalui sejarah lokal Pelabuhan Kota Dumai, 

kebudayaan dan sejarah setempat dapat 

dikembangkan secara meluas.   

Menjaga peninggalan 

sejarah lokal Pelabuhan 

Kota Dumai beserta 

nilai-nilai kehidupan 

yang termuat 

didalamnya.  

1. Siswa ikut serta menjaga dan melestarikan 

Pelabuhan Kota Dumai. 

2. Jika berkunjung ke Museum dan menemukan 

salah satu situs berkenaan dengan 

keterkaitannya pada Pelabuhan Kota Dumai, 

tidak akan merusaknya.  

3. Siswa menyadari keberadaan Pelabuhan Kota 

Dumai sebagai upaya di masa depan dalam 

mencari pekerjaan dan memajukan Pelabuhan 

Kota Dumai.  

4. Mengajarkan untuk lebih kooperatif terhadap 

sejarah dan peninggalan sejarah lokal sendiri 

dibandingkan budaya asing. 
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SILABUS 

Sejarah Indonesia  

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas   : XI (Sebelas) 

Kompetensi Inti : 

 

 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 

dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan 

alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 

kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

Alokasi waktu: 2 jam pelajaran/minggu 

Kompetensi Dasar Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajara 

3.1  Menganalisis 

proses masuk dan 

perkembangan 

penjajahan bangsa 

Eropa (Portugis, 

Spanyol, Belanda, 

Inggris) ke 

Indonesia 

Perkembangan 

Kolonialisme dan 

Imperialisme 

Eropa 

 Proses masuk 

dan 

perkembangan 

penjajahan 

bangsa Eropa 

 Perebutan 

politik 

hegemoni 

bangsa Eropa 

 Strategi 

perlawanan 

bangsa 

Indonesia 

terhadap 

penjajahan 

bangsa Eropa 

sampai awal 

abad ke-20 

 Membaca buku teks, melihat gambar-gambar 

peristiwa-peristiwa penting dan peninggalan-

peninggalan masa penjajahan Eropa, serta 

peta lokasi perlawanan bangsa Indonesia 

terhadap pejajahan Barat 

 Membuat dan mengajukan pertanyaan/tanya 

jawab/berdiskusi tentang informasi tambahan 

yang belum dipahami/ingin diketahui sebagai 

klarifikasi  tentang proses masuk dan 

perkembangan penjajahan bangsa Eropa, 

serta strategi perlawanan bangsa Indonesia 

terhadap penjajahan bangsa Eropa (Portugis, 

Spanyol, Belanda, Inggris) sampai dengan 

abad ke-20 

 Mengumpulkan informasi terkait dengan 

pertanyaan tentang proses masuk dan 

perkembangan penjajahan bangsa Eropa, 

serta strategi perlawanan bangsa Indonesia 

terhadap penjajahan bangsa Eropa (Portugis, 

Spanyol, Belanda, Inggris) sampai dengan 

abad ke-20 melalui bacaan, dan sumber-

sumber lain 

4.1  Mengolah 

informasi tentang 

proses masuk dan 

perkembangan 

penjajahan bangsa 

Eropa (Portugis, 

Spanyol, Belanda, 

Inggris) ke 

Indonesia dan 

menyajikannya 

dalam bentuk 

cerita sejarah 

3.2  Menganalisis 

strategi 

perlawanan 
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bangsa Indonesia 

terhadap 

penjajahan bangsa 

Eropa (Portugis, 

Spanyol, Belanda, 

Inggris) sampai 

dengan abad ke-

20 

 Menganalisis  informasi yang didapat  dari 

sumber tertulis  dan sumber-sumber lain 

untuk mendapatkan kesimpulan tentang 

proses masuk dan perkembangan penjajahan 

bangsa Eropa, serta strategi perlawanan 

bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa 

Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) 

sampai dengan abad ke-20 

 Melaporkan hasil analisis dalam bentuk 

tulisan cerita sejarah tentang proses masuk 

dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, 

serta strategi perlawanan bangsa Indonesia 

terhadap penjajahan bangsa Eropa (Portugis, 

Spanyol, Belanda, Inggris) sampai dengan 

abad ke-20 

 

4.2  Mengolah 

informasi tentang 

strategi 

perlawanan 

bangsa indonesia 

terhadap 

penjajahan bangsa 

Eropa (Portugis, 

Spanyol, Belanda, 

Inggris) sampai 

dengan abad ke-

20 dan 

menyajikannya 

dalam bentuk 

cerita sejarah 

3.3  Menganalisis 

dampak politik, 

budaya, sosial, 

ekonomi, dan 

pendidikan pada 

masa penjajahan 

bangsa Eropa 

(Portugis, 

Spanyol, Belanda, 

Inggris) dalam 

kehidupan bangsa 

Indonesia kini 

Dampak Penjajahan 

Bangsa Eropa 

(Portugis, 

Spanyol, Belanda, 

Inggris) bagi 

Bangsa Indonesia 

 Politik,  

 Budaya 

 Sosial-

ekonomi,dan 

 Pendidikan   

 

 Membaca buku teks, melihat gambar-gambar 

kehidupan politik,budaya, sosial, ekonomi 

dan pendidikan pada zaman penjajahan 

Eropa di Indonesia 

 Membuat dan mengajukan pertanyaan/tanya 

jawab/berdiskusi tentang informasi tambahan  

yang belum dipahami/ingin diketahui sebagai 

klarifikasi  tentang  dampak politik, budaya, 

sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa 

penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, 

Belanda, Inggris)  dalam kehidupan bangsa 

Indonesia masa kini. 

 Mengumpulkan informasi terkait dengan 

pertanyaan tentang dampak politik, budaya, 

sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa 

penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, 

Belanda, Inggris)  dalam kehidupan bangsa 

Indonesia masa kini melalui bacaan, dan 

sumber-sumber lain 

 Menganalisis  informasi dan data-data yang 

didapat baik dari bacaan maupun dari  

sumber-sumber terkait untuk mendapatkan 

kesimpulan tentang dampak politik, budaya, 

sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa 

penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, 

4.3  Menalar dampak 

politik, budaya, 

sosial, ekonomi, 

dan pendidikan 

pada masa 

penjajahan bangsa 

Eropa (Portugis, 

Spanyol, Belanda, 

Inggris) dalam 

kehidupan bangsa 

Indonesia masa 

kini dan 

menyajikannya 

dalam bentuk 
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cerita sejarah Belanda, Inggris) dalam kehidupan bangsa 

Indonesia masa kini 

 Melaporkan dalam bentuk cerita sejarah 

tentang dampak politik, budaya, sosial, 

ekonomi, dan pendidikan pada masa 

penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, 

Belanda, Inggris) dalam kehidupan bangsa 

Indonesia masa kini 

 

3.4  Menghargai nilai-

nilai sumpah 

pemuda dan 

maknanya bagi 

kehidupan 

kebangsaan di 

Indonesia pada 

masa kini 

Pendidikan dan 

Pergerakan 

Nasional 

 Munculnya 

golongan elite 

baru 

Indonesia 

 Tumbuhnya 

kesadaran 

awal 

kebangsaan 

 Organisasi-

organisasi 

kebangsaan 

 Sumpah 

Pemuda 

 Membaca buku teks, melihat gambar-gambar 

aktifitas organisasi pergerakan nasional, 

tokoh pergerakan nasional dan pelaksanaan 

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928  

 Membuat dan mengajukan pertanyaan/tanya 

jawab/berdiskusi tentang informasi tambahan  

yang belum dipahami/ingin diketahui sebagai 

klarifikasi  tentang munculnya golongan elite 

baru Indonesia, tumbuhnya kesadaran awal 

kebangsaan, organisasi-organisasi 

kebangsaan, dan Sumpah Pemuda. 

 Mengumpulkan informasi terkait dengan 

pertanyaan tentang munculnya golongan elite 

baru Indonesia, tumbuhnya kesadaran awal 

kebangsaan, organisasi-organisasi 

kebangsaan, dan Sumpah Pemuda melalui 

bacaan, dan sumber-sumber lain 

 Menganalisis informasi dan data-data yang 

didapat baik dari bacaan maupun dari  

sumber-sumber terkait untuk mendapatkan 

kesimpulan tentang munculnya golongan 

elite baru Indonesia, tumbuhnya kesadaran 

awal kebangsaan, organisasi-organisasi 

kebangsaan, dan Sumpah Pemuda 

 Melaporkan dalam bentuk tulisan langkah-

langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah 

Pemuda dan maknanya bagi kehidupan 

kebangsaan di Indonesia pada masa kini 

 

4.4  Menyajikan 

langkah-langkah 

dalam penerapan 

nilai-nilai sumpah 

pemuda dan 

maknanya bagi 

kehidupan 

kebangsaan di 

Indonesia pada 

masa kini dalam 

bentuk tulisan 

dan/atau media 

lain 

3.5  Menganalisis sifat 

pendudukan 

Jepang dan 

respon bangsa 

Indonesia 

Pendudukan 

Jepang di 

Indonesia 

 Kedatangan 

Jepang  

 Sifat 

pendudukan 

Jepang 

 Respon bangsa 

Indonesia 

terhadap 

 Membaca buku teks, melihat gambar-gambar 

peristiwa penting  zaman pemerintahan 

pendudukan Jepang di Indonesia 

 Membuat dan mengajukan pertanyaan/tanya 

jawab/berdiskusi tentang informasi 

tambahan yang belum dipahami/ingin 

diketahui sebagai klarifikasi  tentang  proses 

kedatangan, sifat, dan respon bangsa 

Indonesia terhadap pendudukan Jepang 

 Mengumpulkan informasi terkait dengan 

proses kedatangan, sifat, dan respon bangsa 

4.5  Menalar sifat 

pendudukan 

Jepang dan 

respon bangsa 

Indonesia dan 

menyajikannya 
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dalam bentuk 

cerita sejarah 

pendudukan 

Jepang 

Indonesia terhadap pendudukan Jepang 

melalui bacaan, internet dan sumber-sumber 

lainnya 

 Menganalisis informasi dan data-data yang 

didapat baik dari bacaan maupun dari  

sumber-sumber lain untuk mendapatkan 

kesimpulan tentang proses kedatangan, sifat, 

dan respon bangsa Indonesia terhadap 

pendudukan Jepang 

 Melaporkan hasil analisis  dalam bentuk 

cerita sejarah tentang proses kedatangan, 

sifat, dan respon bangsa Indonesia terhadap 

pendudukan Jepang 

 

3.6  Menganalisis 

peran tokoh-tokoh 

nasional dan 

daerah dalam 

memperjuangkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

Tokoh-Tokoh 

Nasional dan 

Daerah Dalam 

Memperjuangkan 

Kemerdekaan 

 

 Membaca buku teks, melihat gambar-gambar 

tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia 

 Membuat dan mengajukan pertanyaan/tanya 

jawab/berdiskusi tentang informasi tambahan 

yang belum dipahami/ingin diketahui sebagai 

klarifikasi  tentang  peran tokoh-tokoh 

nasional dan daerah dalam memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia 

 Mengumpulkan informasi terkait dengan 

peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia 

melalui bacaan, internet dan sumber-sumber 

lainnya 

 Menganalisis informasi dan data-data yang 

didapat baik dari bacaan maupun dari  

sumber-sumber terkait untuk mendapatkan 

kesimpulan tentang peran tokoh-tokoh 

nasional dan daerah dalam memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia 

 Melaporkan hasil analisis  dalam bentuk 

tulisan sejarah tentang  satu tokoh nasional 

dan tokoh dari daerahnya yang berjuang 

melawan penjajahan 

 

4.6  Menulis sejarah 

tentang satu tokoh 

nasional dan 

tokoh dari 

daerahnya yang 

berjuang melawan 

penjajahan 

3.7  Menganalisis 

peristiwa 

proklamasi 

kemerdekaan dan 

maknanya bagi 

kehidupan sosial, 

budaya, ekonomi, 

politik, dan 

pendidikan 

bangsa Indonesia 

Proklamasi 

Kemerdekaan 

Indonesia 

 Peristiwa 

proklamasi 

Kemerdekaa 

 Pembentukan 

pemerintahan 

pertama RI 

 Membaca buku teks, melihat gambar 

peristiwa-peristiwa  penting sekitar 

proklamasi kemerdekaan, gambar tokoh-

tokoh proklamasi kemerdekaan, dan 

mengunjungi objek sejarah terdekat 

 Membuat dan mengajukan pertanyaan/tanya 

jawab/berdiskusi tentang informasi tambahan  

yang belum dipahami/ingin diketahui sebagai 

klarifikasi  tentang peristiwa proklamasi 
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4.7  Menalar peristiwa 

proklamasi 

kemerdekaan dan 

maknanya bagi 

kehidupan sosial, 

budaya, ekonomi, 

politik, dan 

pendidikan 

bangsa Indonesia 

dan 

menyajikannya 

dalam bentuk 

cerita sejarah 

 Tokoh 

proklamator 

dan tokoh 

lainnya sekitar 

proklamasi 

kemerdekaan, pembentukan pemerintahan 

pertama,dan tokoh-tokoh proklamasi  

Indonesia 

 Mengumpulkan informasi terkait dengan 

peristiwa proklamasi kemerdekaan, 

pembentukan pemerintahan pertama, dan 

tokoh-tokoh proklamasi Indonesia. melalui 

bacaan, internet dan sumber-sumber lainnya 

 Menganalisis informasi dan data-data yang 

didapat  baik dari bacaan maupun dari  

sumber-sumber  terkait untuk mendapatkan 

kesimpulan tentang peristiwa proklamasi 

kemerdekaan, pembentukan pemerintahan 

pertama, dan tokoh-tokoh proklamasi  

Indonesia 

 Melaporkan hasil analisis  dalam bentuk 

cerita sejarah tentang peristiwa proklamasi 

kemerdekaan, pembentukan pemerintahan 

pertama, dan menulis sejarah perjuangan 

Bung Karno dan Bung Hatta 

3.8  Menganalisis 

peristiwa 

pembentukan 

pemerintahan 

pertama Republik 

Indonesia pada 

awal 

kemerdekaan dan 

maknanya bagi 

kehidupan 

kebangsaan 

Indonesia masa 

kini 

4.8  Menalar peristiwa 

pembentukan 

pemerintahan 

Republik 

Indonesia pada 

awal 

kemerdekaan dan 

maknanya bagi 

kehidupan 

kebangsaan 

Indonesia masa 

kini dan 

menyajikannya 

dalam bentuk 

cerita sejarah 

3.9  Menganalisis 

peran dan nilai-

nilai perjuangan 

Bung Karno dan 

Bung Hatta 

sebagai 

proklamator serta 
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tokoh-tokoh 

lainnya sekitar 

proklamasi 

4.9  Menuliskan peran 

dan nilai-nilai 

perjuangan Bung 

Karno dan Bung 

Hatta serta tokoh-

tokoh lainnya 

sekitar proklamasi 

3.10  Menganalisis 

strategi dan 

bentuk 

perjuangan 

bangsa Indonesia 

dalam upaya 

mempertahankan 

kemerdekaan dari 

ancaman Sekutu 

dan Belanda 

Perjuangan 

Mempertahankan 

Kemerdekaan dari 

Ancaman Sekutu 

dan Belanda 

 Bentuk dan 

strategi 

perjuangan 

menghadapi 

ancaman 

Sekutu 

 Bentuk dan 

strategi 

perjuangan 

menghadapi 

ancaman 

Belanda 

 

 Membaca buku teks dan melihat gambar-

gambar  peristiwa penting dan mengunjungi 

objek sejarah terdekat berkaitan dengan 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

 Membuat dan mengajukan pertanyaan/tanya 

jawab/berdiskusi tentang informasi 

tambahan yang belum dipahami/ingin 

diketahui sebagai klarifikasi  tentang bentuk 

dan strategi perjuangan bangsa Indonesia 

dalam menghadapi ancaman Sekutu dan 

Belanda 

 Mengumpulkan informasi terkait dengan 

bentuk dan strategi perjuangan bangsa 

Indonesia dalam menghadapi ancaman 

Sekutu dan Belanda melalui bacaan dan/atau 

internet, serta sumber lainnya 

 Menganalisis informasi dan data-data yang 

didapat dari bacaan maupun dari sumber-

sumber  terkait lainya untuk mendapatkan 

kesimpulan tentang bentuk dan strategi 

perjuangan bangsa Indonesia dalam 

menghadapi ancaman Sekutu dan Belanda 

 Melaporkan hasil analisis dalam bentuk 

cerita sejarah tentang bentuk dan strategi 

perjuangan bangsa Indonesia dalam 

menghadapi ancaman Sekutu dan Belanda 

4.10  Mengolah 

informasi tentang 

strategi dan 

bentuk 

perjuangan 

bangsa Indonesia 

dalam upaya 

mempertahankan 

kemerdekaan dari 

ancaman Sekutu 

dan Belanda dan 

menyajikannya 

dalam bentuk 

cerita sejarah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 
 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Kota Dumai  

Kelas/ Semester  : XI/ Gasal 

Mata pelajaran  : Sejarah Indonesia 

Materi Pokok  : Dampak Penjajahan Bangsa Eropa (Portugis, Spanyol,  

  Belanda, Inggris) bagi Bangsa Indonesia 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit  

Tahun Ajaran  : 2021/2022 
 

1. Tujuan Pembelajaran 

Berdasarkan Silabus Pembelajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 2013 Revisi terbaru, tujuan 

pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat: 

a. Siswa dapat mencermati dan menyebutkan salah satu contoh sejarah lokal di Kota 

Dumai, yang juga termasuk salah satu peninggalan pada masa penjajahan Bangsa Eropa 

terkhusus Belanda. Contohnya sejarah lokal Pelabuhan Kota Dumai.  

b. Melalui aktivitas diskusi dan tanya jawab, siwa dapat menganalisis dampak penjajahan 

bangsa Eropa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris) bagi Indonesia dari segi politik, 

budaya, sosial-ekonomi, dan pendidikan. Dalam hal ini dampak penjajahan Belanda 

yang kemudian Pelabuhan Kota Dumai dapat menjadi bagian dari sejarah lokal Kota 

Dumai yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Kota Dumai. 

c. Siswa bisa menggali informasi lebih detail seputar tentang nilai-nilai dari Sejarah 

keberadaan Pelabuhan Kota Dumai ini sebagai salah satu peninggalan sejarah lokal dari 

Kota Dumai, melalui buku, internet, dan jurnal ilmiah lainnya.  

d. Mempresentasikan sejarah Pelabuhan Kota Dumai beserta nilai sejarah yang terkadnung 

dialamnya serta pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat 

 

2. Kompetensi Inti 

a. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

b. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
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diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

c. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

d. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

3. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.3 Menganalisis dampak politik, 

budaya, sosial, ekonomi dan 

pendidikan pada masa penjajahan 

Bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, 

Belanda dan Inggris) dalam kehidupan 

Bangsa Indonesia pada masa kini 

 

3.3.2. Menjelaskan dampak 

perkembangan penjajahan bangsa-bangsa 

Eropa khususnya Belanda di Kota Dumai 

dalam bidang politik, ekonomi dan sosial  

4.3 Menalar dampak dampak politik, 

budaya, sosial, ekonomi dan 

pendidikan pada masa penjajahan 

Bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, 

Belanda dan Inggris) dalam kehidupan 

Bangsa Indonesia pada masa kini dan 

menyajikannya dalam bentuk cerita 

sejarah.  

4.3.1 Menalar informasi mengenai 

dampak perkembangan penjajahan 

bangsa-bangsa Eropa khususnya Belanda 

di Kota Dumai dalam bidang politik, 

ekonomi dan sosial termasuk yang berada 

di lingkungan terdekat dan 

menyajikannya dalam bentuk tulisan.  

 

 

4. Materi Pembelajaran 
a. Fakta  

 Berpikir kronologis dan realistis terhadap dampak penjajahan bangsa Eropa khususnya 

Belanda dalam bidang ekonomi, sosial dan politik di Indoensia, salah satunya tentang 

Sejarah Pelabuhan Kota Dumai beserta pengaruhnya bagi kehidupan sehari-hari.  

b. Konsep  

 Menjelaskan prinsip dari dampak penjajahan Bangsa Eropa di Indonesia dan nilai-nilai 

yang dapat dipetik dari peristiwa sejarah. 
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 Menyebutkan contoh dampak penjajahan bangsa Eropa yang masih ada sampai 

sekarang. Contohnya sejarah lokal Pelabuhan Kota Dumai yang beralamat di Jl. Sultan 

Syarif Kasim No.1, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. 

 

c. Prinsip  

 Konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam menyikapi 

dampak dan nilai-nilai yang termuat di dalam sejarah lokal Pelabuhan Kota Dumai, 

dalam bentuk tulisan rangkuman diskusi kelompok dan bentuk lainnya. 

 

d. Prosedur 

 Menentukan informasi mengenai dampak penjajahan Bangsa Eropa termasuk yang 

berada di lingkungan terdekat dan menyajikannya dalam bentuk tulisan. Contohnya 

sejarah lokal Pelabuhan Kota Dumai dan nilai-nilai sejarah yang dapat dipetik 

didalamnya.  

5. Metode Penelitian  

 Pendekatan : Scientific Learning. 

 Strategi : Cooperatif Learning 

 Model  : Disovery Learning. 

 Metode  : Diskusi, memperhatikan gambar dan video pembelajaran melalui  

  Buku digital, Ceramah, Tanja Jawab dan Penugasan.  

 

6. Media Pembelajaran 

 Media LCD projector 

 Laptop 

 Buku Pelajaran 

 Buku Digital Sejarah Pelabuhan Kota Dumai 

 

7. Sumber Belajar 

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Guru Mata Pelajaran Sejarah kelas 

XI Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku siswa Mata Pelajaran Sejarah kelas  

XI Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

8. Langkah-Langkah Pembelajaran 
 

Pertemuan Ke- (1 X 45 Menit) Waktu 

KEGIATAN PENDAHULUAN 10 Menit 

Guru : 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran 
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Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 

sebelumnya,  

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 

akan dilakukan.  

 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari. 

 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-

sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 

menjelaskan tentang :  

Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan pendidikan pada masa 

penjajahan Bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) 

dalam kehidupan Bangsa Indonesia pada masa kini 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 

saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 

dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran 

 

KEGIATAN INTI 

70 Menit 

Sintak Model 

Pembelajaran  

Kegiatan Pembelajaran 

Orientasi Peserta 

Didik Kepada 

Masalah 

   Mengamati 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topik  

 Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan 

pendidikan pada masa penjajahan Bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) dalam 

kehidupan Bangsa Indonesia pada masa kini 

 Nilai-nilai dari dampak penjajahan Bangsa Eropa 

bagi Indonesia dan kehidupan didalam sejarah lokal 

Pelabuhan Kota Dumai. 

dengan cara :  

 Melihat (tanpa atau dengan alat)  

Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini 

 Mengamati 

lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal 

untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media 

interaktif, dsb yang berhubungan dengan : 

 Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan 
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pendidikan pada masa penjajahan Bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) dalam 

kehidupan Bangsa Indonesia pada masakini. 

 Nilai-nilai dari dampak penjajahan Bangsa Eropa 

bagi Indonesia dan kehidupan didalam sejarah lokal 

Pelabuhan Kota Dumai  

 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung),  

materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, 

dari internet/materi yang berhubungan dengan : 

 Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan 

pendidikan pada masa penjajahan Bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) dalam 

kehidupan Bangsa Indonesia pada masakini. 

 Nilai-nilai dari dampak penjajahan Bangsa Eropa 

bagi Indonesia dan kehidupan didalam sejarah lokal 

Pelabuhan Kota Dumai  

 Mendengar 

pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan : 

 Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan 

pendidikan pada masa penjajahan Bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) dalam 

kehidupan Bangsa Indonesia pada masakini. 

 Nilai-nilai dari dampak penjajahan Bangsa Eropa 

bagi Indonesia dan kehidupan didalam sejarah lokal 

Pelabuhan Kota Dumai  

 Menyimak, 

penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis 

besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :  

 Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan 

pendidikan pada masa penjajahan Bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) dalam 

kehidupan Bangsa Indonesia pada masa kini. 

 Nilai-nilai dari dampak penjajahan Bangsa Eropa 

bagi Indonesia dan kehidupan didalam sejarah lokal 

Pelabuhan Kota Dumai  

untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari 

informasi. 

Mengorganisasikan 

Peserta Didik 

 Menanya 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan 

dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang :  

 Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan 

pendidikan pada masa penjajahan Bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) dalam 

kehidupan Bangsa Indonesia pada masa kini. 
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 Nilai-nilai dari dampak penjajahan Bangsa Eropa 

bagi Indonesia dan kehidupan didalam sejarah 

lokal Pelabuhan Kota Dumai  

 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan 

faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 

untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 

cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 

 Bagaimana dampak penjajahan bangsa Eropa 

sehingga keterkaitannya pada sejarah perjalanan 

keberadaan Pelabuhan Kota Dumai? 

 Bagaimana nilai-nilai dari dampak penjajahan 

Bangsa Eropa bagi Indonesia dan kehidupan 

didalam sejarah lokal Pelabuhan Kota Dumai? 

Membimbing 

Penyelidikan 

Individu dan 

Kelompok 

 Mengumpulkan informasi 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 

untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 

melalui kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian,  

Sejarah Pelabuhan Kota Dumai melalui digital book  

 Membaca sumber lain selain buku teks,  

Mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan 

sekolah untuk mencari dan membaca artikel tentang  

dampak penjajahan bangsa Eropa sehingga 

keterkaitannya pada sejarah perjalanan keberadaan 

Pelabuhan Kota Dumai 

 Mengumpulkan informasi 

Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi 

kelompok atau kegiatan lain guna menemukan solusi 

masalah terkait materi pokok yaitu 

Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan 

pendidikan pada masa penjajahan Bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) dalam 

kehidupan Bangsa Indonesia pada masa kini. 

Nilai-nilai dari dampak penjajahan Bangsa Eropa bagi 

Indonesia dan kehidupan didalam sejarah lokal 

Pelabuhan Kota Dumai  

 Aktivitas 

 Mempraktikan 

 Mendiskusikan 

 Saling tukar informasi tentang  :  

 Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan 

pendidikan pada masa penjajahan Bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) dalam 

kehidupan Bangsa Indonesia pada masa kini. 
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 Nilai-nilai dari dampak penjajahan Bangsa Eropa 

bagi Indonesia dan kehidupan didalam sejarah 

lokal Pelabuhan Kota Dumai  

 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari 

kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah 

pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 

diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 

metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan 

peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan 

dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, 

jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 

dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan 

dan Menyajikan 

Hasil Karya 

 Mengkomunikasikan 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau  

 media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, 

teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 

klasikal tentang :  

 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 

didik lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  

 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang  

 Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan 

pendidikan pada masa penjajahan Bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) dalam 

kehidupan Bangsa Indonesia pada masa kini. 

 Nilai-nilai dari dampak penjajahan Bangsa Eropa 

bagi Indonesia dan kehidupan didalam sejarah 

lokal Pelabuhan Kota Dumai  

 

 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah 

disediakan.  

 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau 

guru melemparkan  beberapa pertanyaan kepada 

siswa.  
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Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah 

disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan 

siswa terhadap materi pelajaran. 

 

Menganalisa & 

Mengevaluasi 

Proses Pemecahan 

Masalah 

 Mengasosiasikan 

Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan 

koreksi dari guru terkait pembelajaran tentang : 

 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari 

hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun 

hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi yang sedang 

berlangsung dengan bantuan pertanyaan-

pertanyaan pada lembar kerja. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai 

: 

 Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan 

pendidikan pada masa penjajahan Bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) dalam 

kehidupan Bangsa Indonesia pada masa kini. 

 Nilai-nilai dari dampak penjajahan Bangsa Eropa 

bagi Indonesia dan kehidupan didalam sejarah 

lokal Pelabuhan Kota Dumai  

 Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai kepada yang 

bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 

teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif dalam membuktikan :  

 Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan 

pendidikan pada masa penjajahan Bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) dalam 

kehidupan Bangsa Indonesia pada masa kini. 

 Nilai-nilai dari dampak penjajahan Bangsa Eropa 

bagi Indonesia dan kehidupan didalam sejarah 

lokal Pelabuhan Kota Dumai  

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 

yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 

menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

 

KEGIATAN PENUTUP 

10 Menit 
Peserta didik : 

 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran. tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
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Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 

didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta 

diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ 

perseorangan (jika diperlukan). 

 Mengagendakan pekerjaan rumah. 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

 

 

9. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   
a. Teknik Penilaian 

1) Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

(a) Tes Tertulis 

(1) Pilihan ganda 

(2) Uraian/esai 

(b) Tes Lisan 

2) Penilaian Kompetensi Keterampilan 

(a) Proyek, pengamatan, wawancara’ 

 Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 

 Menyimak tayangan buku digital tentang materi pokok sejarah Pelabuhan Kota 

Dumai 

(b) Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi yang 

termuat didalam Nilai-nilai dari dampak penjajahan Bangsa Eropa bagi 

Indonesia dan kehidupan didalam sejarah lokal Pelabuhan Kota Dumai  

(c) Portofolio / unjuk kerja 

 Laporan tertulis individu/ kelompok  

 
b. Instrumen Penilaian 

1) Pertemuan Keenam (Terlampir) 

c. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

1) Remedial 

 Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM 

maupun kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas 

dua bagian : remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum 

mencapai Kompetensi Dasar 

 Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik 

yang belum mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai 

berikut. 

 Melakukan presentasi mengenai pembelajaran sejarah lokal Pelabuhan Kota 

Dumai sebagai salah satu bentuk peninggalan dari dampak penjajahan 

Bangsa Eropa Khususnya Belanda di Kota Dumai,, serta nilai-nilai yang 

termuat didalamnya.  
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2) Pengayaan 

 Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi 

pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas 

mencapai KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 

 Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan 

peserta didik. 

 Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 

pengembangan lebih luas  
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Peta Konsep 
 

 

KD. 3.3  Memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara  

Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat 

Indikator 3.3.2.  Menjelaskan dampak perkembangan penjajahan bangsa-bangsa Eropa 

khususnya Belanda di Kota Dumai dalam bidang politik, ekonomi dan 

sosial. 

KD. 4.3  Menalar dampak dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan pendidikan 

pada masa penjajahan Bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda dan 

Inggris) dalam kehidupan Bangsa Indonesia pada masa kini dan 

menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. 

Indikator 4.4.1  Menalar informasi mengenai dampak perkembangan penjajahan bangsa-

bangsa Eropa khususnya Belanda di Kota Dumai dalam bidang politik,  

ekonomi dan sosial termasuk yang berada di lingkungan terdekat dan 

menyajikannya dalam bentuk tulisan. 

 

Tujuan Pembelajaran  

Berdasarkan Silabus Pembelajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 2013 Revisi terbaru, tujuan 

pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat  : 

1. Siswa dapat mencermati dan menyebutkan salah satu contoh sejarah lokal di Kota Dumai, yang 

juga termasuk salah satu peninggalan pada masa penjajahan Bangsa Eropa terkhusus Belanda. 

Contohnya sejarah lokal Pelabuhan Kota Dumai.  

2. Melalui aktivitas diskusi dan tanya jawab, siwa dapat menganalisis dampak penjajahan bangsa 

Eropa Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) bagi Indonesia dari segi politik, budaya, sosial-

ekonomi, dan pendidikan. Dalam hal ini dampak penjajahan Belanda yang kemudian 

Pelabuhan Kota Dumai dapat menjadi bagian dari sejarah lokal Kota Dumai yang berpengaruh 

dalam kehidupan masyarakat Kota Dumai. 

3. Siswa bisa menggali informasi lebih detail seputar tentang nilai-nilai dari Sejarah keberadaan 

Pelabuhan Kota Dumai ini sebagai salah satu peninggalan sejarah lokal dari Kota Dumai, 

melalui buku, internet, dan jurnal ilmiah lainnya.  

4. Mempresentasikan sejarah Pelabuhan Kota Dumai beserta nilai sejarah yang terkandung 

didalamnya serta pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat 

         

Kompetensi Inti : 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, 

gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai 
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bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi dan pendidikan 
pada masa penjajahan Bangsa Eropa (Portugis, Spanyol,  Belanda dan 

Inggris) dalam kehidupan Bangsa Indonesia pada masa kini 
(Sejarah Pelabuhan Kota Dumai) 

 

Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Kota Dumai di dalam  
kehidupan sekarang 
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TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

 

Berdasarkan Silabus Pembelajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 2013 Revisi terbaru, tujuan 

pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat  : 

1. Siswa dapat mencermati dan menyebutkan salah satu contoh sejarah lokal di Kota Dumai, 

yang juga termasuk salah satu peninggalan pada masa penjajahan Bangsa Eropa terkhusus 

Belanda. Contohnya sejarah lokal Pelabuhan Kota Dumai.  

2. Melalui aktivitas diskusi dan tanya jawab, siwa dapat menganalisis dampak penjajahan 

bangsa Eropa Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) bagi Indonesia dari segi politik, 

budaya, sosial-ekonomi, dan pendidikan. Dalam hal ini dampak penjajahan Belanda yang 

kemudian Pelabuhan Kota Dumai dapat menjadi bagian dari sejarah lokal Kota Dumai yang 

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Kota Dumai. 

3. Siswa bisa menggali informasi lebih detail seputar tentang nilai-nilai dari Sejarah keberadaan 

Pelabuhan Kota Dumai ini sebagai salah satu peninggalan sejarah lokal dari Kota Dumai, 

melalui buku, internet, dan jurnal ilmiah lainnya.  

4. Mempresentasikan sejarah Pelabuhan Kota Dumai beserta nilai sejarah yang terkandung 

didalamnya serta pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat 
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Sejarah Lokal Pelabuhan Kota Dumai  
Dan Nilai-Niai Sejarah Yang Terkandung Didalamnya 

 

1. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas diskusi dan tanya jawab, siwa dapat menganalisis Dampak politik, 

budaya, sosial, ekonomi dan pendidikan pada masa penjajahan Bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris) dalam kehidupan Bangsa Indonesia pada 

masa kini serta nilai-nilai dari dampak penjajahan Bangsa Eropa bagi Indonesia dan 

kehidupan didalam sejarah lokal Pelabuhan Kota Dumai. 

 

2. Ulasan Materi  

Belajar dari masa penjajahan bangsa Eropa, maka terdapat dampak serta nilai-nilai 

dari dampak penjajahan Bangsa Eropa bagi Indonesia dan kehidupan didalam sejarah 

lokal Pelabuhan Kota Dumai yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan suri teladan 

yang dimana nilai tersebut masih terlihat hingga saat ini.  
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MENGENAL KOTA DUMAI 

Sebelum masuk pada pembahasan BAB I. Gambaran Umum Kota Dumai. Kegiatan kita kali ini adalah 

melakukan eksplorasi tentang kota kita yaitu Kota Dumai. Dalam mencapai eksplorasi yang tepat, kita akan 

melewati langkah-langkah discovery untuk mengenal lebih dekat Kota Dumai. Jadi, mari mulai langkah kecil 

untuk mencapai tujuan yang besar. Langkah kecil kadang kala terlihat sederhana tetapi sangat berarti.  Kita akan 

mendapatkan suatu yang baru dari langkah kecil tersebut.  

Stimulus I 

Pernahkah kalian melihat ketiga gambar disamping? Gambar tersebut 

terdiri dari Ikon Dumai yaitu Tugu Lancang Kuning, Lambang Dumai, Potret 

Kilang Putri Tujuh. Setiap daerah pastinya memiliki ikon yang berbeda-beda 

yang menunjukkan kekhasan daerah tersebut, sama halnya dengan kota kita Kota 

Dumai yang tentunya juga memiliki ikon seperti pada ke tiga gambar disamping.  

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang di Provinsi Riau, Indonesia, 

sekitar 201 km dari Kota Pekanbaru. Berbicara tentang kota, Kota Dumai adalah 

kota dengan wilayah administrasi terluas kedua di Indonesia berdasarkan 

statusnya sebagai kotamadya, setelah Kota Palangka Raya. Kota Dumai 

merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota 

pada 20 April 1999. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 

3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 

jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km2. 

Masyarakat Kota Dumai memiliki sebuah legenda yaitu kisah Putri 

Tujuh yang kemudian nama tersebut dijadikan ikon di Dumai dan nama tersebut 

juga diperuntukkan pada kilang minyak yang berada di Kota Dumai. Kilang 

Minyak ini merupakan salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia. Kilang 

minyak ini sudah beroperasi sejak tahun 1971, dan telah memberikan sumbangan 

nyata terjadap perkembangan dan kemajuan Kota Dumai. Selain itu, kilang 

minyak ini juga sudah menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dan non bahan 

bakar minyak (NBBM) untuk kebutuhan nasional maupun mancanegara. 

Identifikasi Masalah 

Dari penjelasan diatas, kita dapat menemukan satu jawaban berdasarkan pertanyaan yang diberikan. 

Pertanyaanya yaitu: 

1. Setiap kota pasti memiliki kekhasan dan keunikannya sendiri, sama halnya dengan Kota Dumai. Kota 

Dumai mudah dikenal masyarakat melalui ikon yang ada. Apa saja ikon tersebut? 

2. Mengapa Kota Dumai disebutkan sebagai kotamadya? 

3. Mengapa cerita dari sebuah legenda putri tujuh dijadikan sebagai ikon di Kota Dumai? 

 

Jawaban: 

1. …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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Hai para generasi bangsa. Pada tahap ini, kita akan mengumpulkan dan mengolah data untuk 

menjawab pertanyaan no 2 dan 3. Kita akan bereksplorasi dari beberapa video dengan membuka Link  

yang ada dibawah ini dan pejelasan pada BAB I. Gambaran Umum Kota Dumai. Ayo siapkan dirimu, 

selamat bereksplorasi. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cTuCreEW8LI 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kcyLbGCXqv4 

 

 

Jawaban 

2. 

…………………………………………… 

    

…………………………………………… 

    

…………………………………………… 

 

3. 

…………………………………………… 

    

…………………………………………… 

    

…………………………………………… 

 

Pngumpulan dan Pengolahan Data 

https://www.youtube.com/watch?v=cTuCreEW8LI
https://www.youtube.com/watch?v=kcyLbGCXqv4
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BAB I 

GAMBARAN UMUM KOTA DUMAI 

 

A. VISI DAN MISI KOTA DUMAI 

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan menterjemahkan sasaran 

pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD). Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.  

Adapun Visi RPJMN adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri 

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau 

adalah “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di 

Indonesia (Riau Bersatu)”.  

Mengacu pada kedua Visi tersebut diatas serta memperhatikan kondisi existing maka 

rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut: 

" Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada 

Budaya Melayu " 

 

 

Gambar 1. Lambang 

Kota Dumai 

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang 

terkandung di dalamnya, yaitu: 

 Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri merupakan 

perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang 

bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan 

industri. Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau 

Sumatera merupakan daerah pelabuhan yang sangat 

strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan 

impor serta industri.  

 Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai 

dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" 

dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar 

pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan 

daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah. 
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 Tahun 2026: Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa 

perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya 

diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. 

 

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah: 

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada 

kepelabuhanan dan industri 

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu 

3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas 

4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik 

 

B. SEJARAH KOTA DUMAI 

Asal-usul Kota Dumai dimulai dari versi cerita tentang Puteri Tujuh yang telah turun-

temurun diceritakan. Kisah ini disebutkan bahwa terdapat sebuah kerajaan bernama Sri Bunga 

Tanjung. Mengutip dari buku yang berjudul Sejarah Lokal Riau terdapat pendapat yang 

mengatakan bahwa kerajaan Sri BungaTanjung ini merupakan kerajaan orang Bunian karena 

belum diketahui pasti bukti peninggalan sejarah baik istana yang nyata dan kaitannya dengan 

kerajaan lainnya yang berada di Provinsi Riau. Kerajaan ini dikisahkan memiliki puteri 

sebanyak tujuh orang.  

Kawasan Kerajaan Sri Bunga Tanjung, yang pada waktu itu dipimpin oleh Ratu Cik 

Sima, raja perempuan yang memerintahkan kerajaan Sri Bunga Tanjung. Dia memiliki tujuh 

orang puteri, dikenal dengan sebutan puteri tujuh. Ketujuh puteri ini terkenal sangat cantik, 

namun yang paling cantik adalah puteri bungsu, yang bernama Mayang Sari. Karena keindahan 

dan kecantikan Mayang Sari ini ia dijuga dikenal dengan nama Mayang Mengurai.  

Menurut cerita rakyat yang berkembang, suatu hari singgahlah di pelabuhan Sri Bunga 

Tanjung, laskar dari Kerajaan Empang Kuala. Pada suatu hari pangeran dari kerajaan tersebut 

ingin menghirup udara segar dan ingin melihat keindahan alam daerah yang disinggahinya ini, 

maka iya pergi berjalan-jalan. Dia menyamar sebagai rakyat biasa agar lebih leluasa berjalan. 

Para pengawaipun menyamar sebagai orang biasa dan bebas kemana-mana.  

Ketika pengawal sampai di pinggir lubuk pemandian sarang umai, sejenis landak 

berbulu tegak dan keras seperti duri, mereka tertegun melihat gadis cantik jelita dan mereka 

segera memberitahukan hal itu kepada pangeran, pangeranpun terpesona, "ya.. umai.. dumai, 

ya d'umai itu" kata baginda tergagap takjub. Berasal dari ucapan pangeran itu, yang setiap saat 
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mengatakan di lubuk umai. D'umai. d'umai akhirnya dua suku kata itu bertaut menjadi Dumai, 

sehingga derah atau kampung ini pun bernama Dumai. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai 

meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata "d'umai" yang selalu diucapkan. Pangeran 

Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai. 

Nama Dumai menurut cerita rakyat tentang puteri tujuh, berasal dari kata di Iubuk dan 

umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut karena sering diucapkan cepat, 

lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi d'umai dan selanjutnya menjadi Dumai.  

Berikut ini video sejarah terbentuknya Kota Dumai: 

 

 

 

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=AcJ_h2u9c2M 

 

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang berada di pesisir Pantai Timur Sumatera yang 

menghadap ke arah Selat Malaka yang merupakan salah satu lintas pelayaran tersibuk didunia 

dan merupakan wilayah hinterland dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-

Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Dengan 

kondisi geografis tersebut menjadikan Kota Dumai menjadi sangat perekonomian strategis dan 

berada pada jalur lintas perdagangan dunia. 

https://www.youtube.com/watch?v=AcJ_h2u9c2M


 

- 7 - 
 

 

Gambar 2. Sekilas Pandang Kota Dumai 

Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas 

beberapa rumah nelayan. Dalam buku Sejarah Lokal Riau, dijelaskan bahwa penduduk Dumai 

sejak awal belum dapat diketahui pasti jumlahnya, tetapi menurut sumber yang ada, penduduk 

aslinya terdiri dari keturunan Melayu Tua (Proto Melay) yang dikenal dengan Suku Sakai. 

Ketika Melayu Baru (Deutro Melay) datang dari laut, mereka menyingkir semakin ke darat dan 

sebagaian mereka bermukim di Bukit Kapur dan sekarang terkenal menjadi bagian dari Sakai 

Batin nan Delapan yang sebagian besar mereka itu berdiam di Duri-Mandau (Kabupaten 

Bengkalis sekarang).  

Selanjutnya penduduk Melayu Baru (Deutro Melay) dari Delapan keturunan datang ke 

Dumai berkembang dan disusul pula dengan kedatangan para perantau dari Rokan sehingga 

jumlah mereka semakin ramai. Kemudian seiring berjalannya waktu penduduk Kota Dumai 

bertambah ketika Jepang (1942) mendatangkan Romusha (pekerja paksa zaman penjajahan 

Jepang) dari Jawa untuk pembuatan jalan dari Dumai ke Duri, ribuan jumlahnya, namun 

sebagian besar meninggal akibat dari kerja berat sementara minimnya sumber makanan.  

Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut:  

1. Tahun 1945-1959, status Dumai tercatat sebagai Desa.  

2. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecmatan Rupat. 

3. Tahun 1963-1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupat dan berubah status 

menjadi Kawedanan.  
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4. Berdasarkan PP No.8 tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status 

menjadi kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan 

ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Bengkalis.  

Berdasarkan UU No.16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaga Negara.tahun 

1999 Nomor 50, tambahan lembaran negara Nomor 3829) Dumai berubah status menjadi 

Kotamadya Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasarkan UU No.22 tahun 

1999 maka kotamadya Dumai berubah menjadi kota Dumai masa jabatan Walikota Dumai 

pertama pada tanggal 27 April 1999, sehingga 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.  

Kemudian pada tahun 1959 status Pemerintah Dumai ditingkatkan menjadi sebuah 

kecamatan yang berada dibawah Kabupaten Bengkalis. Sampai tahun 1963, Dumai disebut 

sebagai Ibu Kota Kawedanan Dumai. Pada tahun 1979 Kecamatan Dumai ditingkatkan status 

Pemerintahannya menjadi Kota Administratif dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 08 tahun 1979 tanggal 11 april 1979 (merupakan kota administratif pertama di 

Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis. 

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan pembangunan Dumai, berdasarkan 

undang-undang No. 16 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3829) Tanggal 20 April 1999 Kota Administratif Dumai 

ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II. Pada awal terbentuknya, Kota Dumai 

terdiri dari tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan 

Kecamatan Bukit Kapur, dengan 13 (tiga belas) Kelurahan dan 9 (sembilan) Desa dengan 

jumlah penduduk 15.669 Jiwa dengan tingkat kepadatan 83.85 Jiwa/Km2. Filosofis dasar 

peningkatan status pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan adalah memperpendek 

rentang kendali, dan mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaanpembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat, disamping menangkap peluang pengembangan ekonomi yang 

sangat menjanjikan. 

Kemudian dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk dan semakin tingginya 

tuntutan peningkatan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat, pada tahun 2001 

Kota Dumai memekarkan 2 (dua) kecamatan baru yaitu: Kecamatan Medang Kampai dan 

Kecamatan Sungai Sembilan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Kapur. Hal 

ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai No. 18 tahun 2001 tentang 

pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai.  

Dengan demikian saat Kota Dumai terdiri dari lima (5) kecamatan yaitu: Kecamatan 
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Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai 

dan Kecamatan Sungai Sembilan. Hingga saat ini melalui Peraturan Daerah Kota Dumai 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Bukit Kapur 

dan Kelurahan Sungai Geniot, maka saat ini terdapat 7 (tujuh) Kecamatan dan 36 (tiga puluh 

enam) Kelurahan di Kota Dumai. dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan 

 di Kota Dumai 

 

No Kecamatan Kelurahan 

1 Bukit Kapur 1. Bukit Nenas 

2. Bagan Besar 

3. Kampung Baru 

4. Bukit Kayu Kapur 

5. Gurun Panjang 

6. Bagan Besar Timur 

7. Bukit Kapur 

2 Dumai Barat 1. Bagan Keladi 

2. Pangkalan Sesai 

3. Purnama 

4. Simpang Tetap Darul Ichsan 

3 Dumai Kota 1. Bintan 

2. Dumai Kota 

3. Laksamana 

4. Rimba 

5. Sekampung 

6. Sukajadi 

4 Medang Kampai 1. Guntung 

2. Mundam 

3. Pelintung 

4. Teluk Makmur 

5 Dumai Timur 1. Bukit Batrem 

2. Buluh Kasap 

3. Jaya Mukti 

4. Tanjung Palas 

5. Teluk Binjai 

6 Dumai Selatan 1. Bukit Datuk 

2. Bukit Timah 

3. Bumi Ayu 

4. Mekar Sari 

5. Ratu Sima 

7 Sungai Sembilan 1. Bangsal Aceh 

2. Basilam Baru 

3. Batu Teritip 

4. Lubuk Gaung 

5. Tanjung Penyembal 

Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai No.15 Tahun 2019 

 

 

C. KONDISI GEOGRAFIS KOTA DUMAI 

Mengutip buku Dumai Dalam Angka, 2001:3, menjelaskan terkait tata letak, kondisi 

tanah, jumlah sungai, beserta kondisi iklim. Secara geografis Kota Dumai terletak pada posisi 

antara 101°.23”.37’ - 101°.8”.13’ Bujur Timur dan 1°.23”.23’ - 1°.24”.23’ Lintang Utara. Kota 

Dumai sekarang memiliki luas wilayah sebesar 1.727.38 km2. 

 

 



 

- 10 - 
 

Gambar 3. Peta Kota Dumai 

 

Kota Dumai memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Batu (dahulu merupakan wilayah 

kekuasaan Datuk Laksamana-Siak Sri Inderapura) sekarang Bukit Batu merupakan 

salah satu kecamatan dari Kabupaten Bengkalis 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, 

Kabupaten Bengkalis. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko 

(sekarang kedua kecamatan ini merupakan wilayah dari Kabupaten Rokan Hilir) 

Kota Dumai sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Utara dan dibagian 

Selatan sebagai dataran tinggi. Iklim di Kota Dumai termasuk iklim tropis dengan dua musim 

yakni musim hujan dan musim kemarau dengan suhunya rata-rata 26°C - 32°C dengan 

kelembapan antara 82% - 84%. Sedangkan laju percepatan angin berisar antara 6-7 knot dan 

curah hujan berkisar antara 1.500 mm sampai dengan 2.600 mm selama 75 sampai dengan 130 
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hari per tahun. Pada umumnya kondisi tanah di Kota Dumai memiliki struktur tanah yang 

terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan endapan dan aluvial serta tanah organosol 

dan geley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kota Dumai memiliki 15 buah 

sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan maupun perahu. Berikut ini daftar 15 

buah sungai beserta panjang sungai tersebut: 

Tabel 2. Nama Sungai dan panjang alirannya di Kota Dumai 

 

No. Nama Sungai Panjang 

Aliran 

No

. 

Nama Sungai Panjang 

Aliran 

1.   Sungai Buluala 40 Km 2.  Sungai Teluk Dalam 10 Km 

3.  Sungai Senepis 35 Km 4.  Sungai Teras 10 Km 

5.  Sungai Masjid 29 Km 6.  Sungai Pelintung 8,5 Km 

7.  Sungai Santaulu 22 Km 8.  Sungai Merambung 7 Km 

9.  Sungai Mampu 13 Km 10.  Sungai Kepala Beruang 5 Km 

11.  Sungai Geniut 12 Km 12.  Sungai Selinsing 4 Km 

13.  Sungai Nerbit 12 Km 14.  Sungai Tanjung Leban 3 Km 

15.  Sungai Kemeh 10 Km 16.  Sungai Teluk Dalam 10 Km 

 

Verifikasi Stimulus I 

Kalian telah melaksanakan pengumpulan data dan mengolahnya. Pada tahap selanjutnya,  

kita akan memeriksa kembali hasil yang kalian peroleh dari tahap sebelumnya. 

1. Setiap kota pasti memiliki kekhasan dan keunikannya sendiri, sama halnya dengan Kota 

Dumai. Kota Dumai mudah dikenal masyarakat melalui ikon yang ada. Apa saja ikon 

tersebut? Ikon tersebut ialah lambang Kota Dumai, Tugu Lancang Kuning dan Kilang Putri 

Tujuh 

2. Mengapa Kota Dumai disebutkan sebagai kotamadya? Kota Dumai merupakan sebuah 

kota yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. 

Sebelumnya, kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua Di Indonesia setelah Manokwari. 

Tapi semenjak Manokwari pecah dan terbentuk kabupaten Wasior, maka Dumai pun menjadi 

yang terluas. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dumai 

mengalami beberapa kali peningkatan status. Semasa bergabung dengan Kabupaten 

Bengkalis, Dumai berstatus sebagai Kota Administratif, yang kemudian ditingkatkan menjadi 

Kota Madya. 

3. Mengapa cerita dari sebuah legenda putri tujuh dijadikan sebagai ikon di Kota Dumai? 
Karena, nama Dumai menurut cerita rakyat tentang Puteri Tujuh, berasal dari kata di lubuk 

dan umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Sejak peristiwa itu, 

masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata "d'umai" yang selalu 

diucapkan. 
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MENGENAL SEJARAH LOKAL PELABUHAN KOTA DUMAI 

Sebelum masuk pada pembahasan BAB II. Pelabuhan Kota Dumai. Kegiatan 

kita selanjutnya adlaah melakukan eksplorasi lebih dalam mengenai sejarah 

lokal yang ada di Kota Dumai salah satunya ialah Pelabuhan Kota Dumai. Ayo 

temukan jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan yang muncul 

Stimulus 2 

Perhatikan lambang Kota Dumai diatas, setelah mempelajari BAB I. Gambaran Umum Kota Dumai, pada sub 

pembahasan Visi dan Misi Kota Dumai. Dalam hal ini, kita kembali diingatan melalui lambang disamping terdapat 

gambar ditengah yaitu Perahu Besar dengan Dua Derek. Gambar tersebut tidak semata-mata gambar biasa, tenyata 

gambar itu menyimpan makna yang Melambangkan Dumai sebagai pelabuhan samudera, kota transit dan kota 

pelabuhan ekspor dan impor, berwarna coklat.  

Kota Dumai dijuluki dengan Kota Pengantin Berseri, PENGANTIN BERSERI adalah singkatan dari Kota 

PENGANTIN (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) 

SEHAT (Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib). 

Dalam hal ini dapat kita maknai bahwa Dumai adalah Kota Pelabuhan. Kota Dumai memiliki keunggulan 

sebagai salah satu kota di Provinsi Riau yang berpeluang untuk memanfaatkan potensi pengembangan pelabuhan laut, 

dimana Dumai berada pada posisi lintas perdagangan internasional Selat Melaka yang juga merupakan jalur sibuk 

perdangangan yang dikelola oleh PELINDO.  

Kota Dumai memegang peranan penting dalam rantai pendistribusian hasil produksi minyak mentah dari 

lapangan-lapangan migas di Provinsi Riau. Dumai memiliki pelabuhan di mana kapal-kapal tanker merapat untuk 

membawa dan mendistribusikan minyak mentah baik ke dalam negeri maupun tujuan ekspor ke belahan dunia lain.  

 Keberadaan Pelabuhan inilah yang menajdikan Kota Dumai berkembang maju hingga saat ini. Oleh karena 

itu, perlu kita ketahui bersama bahwa Pelabuhan Kota Dumai tidak terlepas dari perjalanan sejarah panjang sebagai 

dampak dari penjajahan bangsa Eropa. 

Identifikasi Masalah 

Kita dapat merumuskan beberapa pertanyaan dari penjelsan diatas yang akan kita temukan jawabannya. Adapun 

pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Mengapa Kota Dumai menjadi Kota Pelabuhan? 

2. Bagaimana sejarah Pelabuhan Kota Dumai? 

3. Apa yang menjadikan Pelabuhan Kota Dumai mengalami perkembangan? 

4. Mengapa Pelabuhan Kota Dumai menjadi bagian dari sejarah lokal? 

 

Pengumpulan Data 

Para generasi bangsa, mari kita kumpulkan data berdasarkan pertanyaan diatas. Kita akan melakukan eksplorasi dan 

melakukan pengolahan data berdasarkan pertanyaan sebelumnya. Mari kita temukan jawabannya dari penjelasan pada 

BAB II. Pelabuha Dumai dibawah ini. Anda juga dapat melakukannya eksplorasi dari berbagai sumber bacaan yang 

terpercaya melalui QR code pada laman situs buku ini yang telah disediakan, bisa juga melalui internet ataupun buku 

pelajaran. 
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BAB II 

PELABUHAN DUMAI 

 

A. MAKNA PELABUHAN LAUT DI INDONESIA 

Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara maritim. Di masa lalu, kerajaan-

kerajaan maritim nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, kerajaan di Maluku pernah 

memegang kunci jalur perdagangan dunia lewat rempah-rempah. Pedagang-pedagang dari 

Gujarat dan China mengambil rempah-rempah dari Kepulauan Maluku lalu mengirimkannya 

melalui kapal-kapal dagang menuju Cina, Semenanjung Arab, Eropa, hingga ke Madagaskar. 

Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas, luasnya wilayah ini tidak hanya beurpa 

laut namun meliputi wilyah samudera, selat, teluk, tanjug, sungai, pantai serta pelabuhan. 

Secara geografis wilayah Indonesia termasuk kawasan kepulauan yang menempatkan laut 

sebagai jembatan penghubung bukan sebagai pemisah, sehingga keberadaan pelabuhan sebagai 

sarana transportasi dari laut ke darat atau dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya. Dalam 

artian pelabuhan juga merupakan pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu dan 

sebagai sarana penghubung atau distributor barang dari pelabuhan ke pedalaman daerah, baik 

melalui jalur laut maupun darat. 

Pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia menjadi tempat persinggahan dan pusat 

perdagangan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai bangsa, sehingga menjadi 

bandar niaga yang besar. Hal ini melatari lahirnya Pelabuhan Indonesia di era kemerdekaan. 

Sebagai negara kepulauan, peranan pelabuhan sangat vital dalam perekonomian 

Indonesia. Kehadiran pelabuhan yang memadai berperan besar dalam menunjang mobilitas 

barang dan manusia di negeri ini. Pelabuhan menjadi sarana paling penting untuk 

menghubungkan antar pulau maupun antar negara. 

Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting 

dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang 

dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena 

merupakan bagian dari mata rantai daari sistem transportasi dan logistik. 

Secara definitif, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor Pm 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut dijelaskan pada pasal 1 

bahwa Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas 

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan 

sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa 
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Terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan dan 

Keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan 

intra-dan antarmoda transportasi.  

Pelabuhan adalah tempat yang sengaja dibangun untuk menjadi tempat berlabuhnya 

kapal. Kawasan inilah yang dijadikan tempat singgah bagi kapal-kapal sebelum akhirnya 

berlabuh atau meneruskan perjalanan. Di pelabuhan, biasanya kapal menaikkan atau 

menurunkan muatannya. 

Mengutip pendapat Herman (2012) mengungkapkan bahwa pelabuhan merupakan 

pintu keluar masuknya berbagai arus dari aspek ekonomi, meliputi arus barang/komoditas; 

ekspor impor interinsuler; arus penumpang; baik penumpang dari atau ke kuar negeri maupun 

penumpang dari atau ke antar pulau; arus kapal, baik kapal berbendera merah putih maupun 

kapal berbendera asing; arus uang dari berbagai mata uang asing maupun mata uang nasional; 

arus dokumen, yakni dokumen yang menyertai dan melindungi barang/komoditas ekspor 

impor; sedangkan arus yang non-ekonomi adalah arus virus/bakteri yang terbawa/menumpang 

pada arus barang dan arus manusia yang melalui pelabuhan namun, dalam hal ini terdapat 

antisipasi yakni pada setiap pelabuhan di Indonesia diterapkan adanya Karantina Tumbuhan 

dan Karantina Hewan oleh Balai Besar Karantina serta Port Health Center 

Bagi negara Indonesia, Pelabuhan memegang peran penting dalam perdagangan 

internasional, terutama untuk ekspor dan impor barang. Dengan penyediaan terminal barang 

yang dilengkapi dengan dermaga, gudang dan lapangan penumpukan, peralatan bongkar muat, 

maka di sana juga dilengkapi dengan pelayanan terminal barang yang meliputi pelayanan 

dermaga, pelayanan penumpukan, dan pelayanan bongkar muat. 

Perannya sebagai pintu gerbang utama dalam proses naik-turun penumpang, bongkar 

muat ekspor-impor, dan perdagangan antarpulau membuat pelabuhan memberikan beragam 

manfaat bagi perekonomian Indonesia juga bagi daerah sekitar pelabuhan. 

Selain membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, khususnya bagi mereka yang 

bertempat tinggal di sekitar, peningkatan lalu lintas penumpang, kegiatan ekspor-impor, dan 

perdagangan antar pulau melalui pelabuhan akan berdampak terhadap peningkatan pajak dan 

pendapatan negara. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, secara umum 

pelabuhan memiliki fungsi sebagai link, interface, dan gateway. 

a. Link (mata rantai) yaitu pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses 

transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan. Link berarti pelabuhan 
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berfungsi sebagai mata rantai proses sampainya barang ke tangan konsumen. 

Melalui pelabuhan, barang dari produsen yang diantar melalui kapal, akan 

disalurkan kepada konsumen. Pelabuhan ini menjadi jalur mempermudah distribusi 

ke tangan konsumen. 

b. Interface (titik temu) yaitu pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua mode 

transportasi, misalnya transportasi laut dan transportasi darat. Dalam fungsi 

pelabuhan sebagai interface ini berarti bahwa pelabuhan menjadi penghubung 

antara darat dengan lautan. Misalnya seperti saat barang dari kapal akan 

didistribusikan melalui daratan. Nah, pelabuhan menjadi penghubung terjadinya 

mobilisasi tersebut. 

c. Gateway (pintu gerbang) yaitu pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu negara, 

dimana setiap kapal yang berkunjung harus mematuhi peraturan dan prosedur yang 

berlaku di daerah dimana pelabuhan tersebut berada. Kapal yang berlabuh pasti 

bertujuan mengantarkan isi barang atau muatan lain kepada kota lain atau bahkan 

negara lain. Disini, pelabuhan berperan sebagai perantara awal proses tersebut. 

Pelabuhan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis mengutip pendapat Herman (2012) 

antara lain: 

a. Pelabuhan Umum, digunakan sebagai kepentingan pelayaran masyarakat umum 

dalam hal ini contohnya ialah Pelabuhan Tg.Perak di Surabaya 

b. Pelabuhan Khusus, digunakan sebagai kepentingan sendiri guna menunjang 

kegiatan atau usaha tertentu dengan contoh Pelabuhan khusus Petrokimia di Gresik, 

Pelabuhan Khusus Semen, dan lain sebagainya. 

c. Pelabuhan Laut, digunakan sebagai singgahnya kapal-kapal laut, yang ditunjuk oleh 

Peraturan Pemerintah sebagai pelabuhan laut. Sebagai contoh yaitu Pelabuhan Tg. 

Perak di Surabaya, Pelabuhan Tg. Priok di Jakarta dan lain sebagainya 

d. Pelabuhan Pantai, digunakan sebagai singgahnya kapal-kapal laut, yang tidak 

termasuk kategori pelabuhan laut, sebagai contoh pelabuhan Sindang Biru di 

Malang dan Pelabuhan Ratu di Jawa Barat. 

e. Pelabuhan yang diusahakan, artinya pelabuhan ii berada dalam pembinaan 

pemerintah seperti Pelabuhan Tg. Perak di Surabaya dan Pelabuhan Tg. Priok di 

Jakarta dan lain sebagainya 
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f. Pelabuhan yang tidak diusahakan, artinya pelabuhan yang juga dibina oleh 

pemerintah, tetapi belum mencapai taraf bentuk perusahaan sebagai contoh 

Pelabuhan Nusa Barung, Pelabuhan Sindang Biru dan lalin sebagainya. 

g. Pelabuhan Kelas (Kelas I, II, dan seterusnya), pelabuhan ini dibedakan atas dasar 

kepentingan serta frekuensi arus barang yang dimuat atapun dibongkar di pelabuhan 

tersebut. Sebagai contoh seperti Pelabuhan Kelas I Tg. Priok di Jakarta, Pelabuhan 

Kelas I Tg. Perak di Surabaya, Pelabuhan Kelas II Tg. Emas di Semarang dan lain 

sebagainya.  

 

B. SEJARAH PELABUHAN KOTA DUMAI 

Mengutip isi buku Sunda Kelapa sebagai Bandar di Jalur Sutra yang ditulis oleh 

Rahardjo Supratikno, Indonesia memiliki pelabuhan tertua yang terletak di Pulau Jawa, yaitu 

Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa sudah ada sejak abad ke-5 dan merupakan 

pelabuhan yang berada dibawah kepemilikan Kerajaan Tarumanegara, namun pada abad ke-

12 berpindah tangan menjadi Kerajaan Sunda. Sejak Kerajaan Sunda berhasil menguasai 

pelabuhan ini, pelabuhan tersebut mengalami perkembangan yang sangat baik sehingga 

menjadi salah satu pelabuhan penting yanga da di Pulau Jawa, hal ini juga didasarkan karena 

letak pelabuhan ini yang sangat strategis. Dalam hal ini juga para pedagang dari berbagai 

daerah di Nusantara banyak melakukan kegiatan perdagangan sehingga tak jarang pedagang-

pedagang asing dari luar negeri seperti Tiongkok, Arab, India, Inggris dan Portugis bahkan 

membangun relasi dengan Kerajaan Sunda hingga diizinkan membuat kantor dagang di sekitar 

pelabuhan. 

Perkembangan pelabuhan pun dialami di daerah Riau. Terdapat dua jalur masukya 

penduduk daerah lain ke Riau, yaitu melalui Sungai Kampar dan melalui wilayah Kepulauan 

Riau yang pada saat itu termasuk ke wilayah Riau. Karena wilayah Kepulauan Riau terpisah-

pisah oleh perairan maka tak heran banyak terdapat pelabuhan sebagai akses transportasinya. 

Pelabuhan pada hakekatnya merupakan faktor terpenting dalam penyelenggaraan 

pengangkutan di laut, dimana pelabuhan sebagai “terminal point” bagi kapal merupakan hal 

yang paling utama. Selain itu pelabuhan juga mempunyai peranan sebagai gate way atau 

sebagai pintu gerbang dari satu negara ke negara lain atau dari daerah satu kedaerah lainnya. 

Sehingga dalam perkembangannya sebagai sarana untuk berpindahnya kapal dari suatu tempat 

ke tempat lain, maka ada beberapa pelabuhan yang tersebar di Indonesia sebagai tempat 

persandaran kapal-kapal termasuk pelabuhan laut Kota Dumai yang merupakan salah satu 
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pelabuhan samudera di Indonesia yang dikelola oleh PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Dumai. 

Kota Dumai yang letaknya strategis dan berada di tepi pantai timur pulau Sumatra 

menyebabkan kota Dumai dijadikan sebagai pintu gerbang utama di Sumatra dengan fasilitas 

pelabuhan terbesar di provinsi Riau. Pelabuhan Dumai merupakan salah satu pelabuhan utama 

di provinsi Riau yang mempunyai letak geografis yang menguntungkan karena merupakan 

pelabuhan alam yang dilindungi oleh beberapa pulau antara lain Pulau Rupat, Pulau Payung 

dan Pulau Rampang sehingga mempunyai perairan yang cukup dalam dan tenang dari terpaan 

ombak serta iklim yang cukup menunjang sepanjang tahun.  

Pelabuhan Dumai terletak di sebalah timur dan utara Kota Dumai, berhadapan langsung 

dengan selat Malaka dan Pulau Rupat. Kota Dumai identik dengan kota Pelabuhan, Pelabuhan 

Dumai telah beroperasi sejak tahun 1950-an sebagai pelabuhan untuk mengekspor minyak 

mentah dari provinsi Riau. Pada wal sejarah perhubungan (laut) di Dumai dimulai dengan 

dibentuknya perwakilan pelabuhan Belawan (PPB) pada tahun 1959, bermula dengan 

pelabuhan Kargo I yang dibangun Caltex, kemudian ketika Caltex membangun pelabuhan baru, 

pelabuhan itu diserahkan kepada PPB. Perhubungan laut di Dumai pernah mecatat hal yang 

luar biasa yaitu dengan dibentuknya kepala Daerah Pelabuhan (Kadapel) II pada tahun 1970, 

Kadapel II pernah membawahi tiga provinsi yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Baret. Seiring 

berjalannya waktu karena pertumbuhan ekspor kayu balak yang luar biasa pada dekade 70-an 

dan awal 80-an, dibangun lagi dua pelabuhan yang diberi nama pelabuha Kargo II dan 

Pelabuhan Kargo III.  

Gambar 4 Pelabuhan yang dibangun Caltex 

 

Sumber : PT Pelindo Regional 1 Kota Dumai 
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Dalam kedudukan pelabuhan sebagai sub sistem terhadap pelayaran, dan mengingat 

pelayaran sendiri adalah pembawa bendera mengikuti pola perdagangan (ship follows the 

trade), maka pelabuhan menjadi salah satu unsur penentu terhadap aktivitas perdagangan. 

Pelabuhan yang dikelola secara efisien akan mendorong kemajuan perdagangan, bahkan 

industri di daerah belakang akan melaju dengan sendirinya. Pelabuhan mempunyai daerah 

pengaruh (hinterland), yaitu daerah yang mempunyai kepentingan hubungan ekonomi, sosial 

dan lain-lain dengan pelabuhan tersebut. Pelabuhan Dumai sendiri memiliki peran pelabuhan 

yang dapat diartikan sebagai kemampuan pelabuhan di dalam mengembangkan daerah sekitar 

hinterland yang berada dalam jangkauan pelayanan pelabuhan Dumai 

Penduduk Dumai mulai bertambah ketika Jepang pada tahun 1942 mulai mendatangkan 

kaum Romusha dari Jawa yang gunanya untuk memasang pipa air yang memanjang dari Duri 

ke Dumai dengan tujuan mengalirkan air dari Duri ke Dumai yang akan diuji muatan minyak 

dalam air tersebut dan mencari sumbersumber minyak bumi di Riau yang sebelumnnya pada 

tahun 1924 telah dirintis oleh perusahaan Cevron Coparation dari Amerika Serikat dan 

membuat jalan rel kereta api. Jepang yang mulanya membuka Dumai sebagi Pelabuhan pada 

tahun 1943 dengan maksud untuk mengalirkan minyak dari daerah Sebanga (Duri) ke laut, 

karena pada tahun 1940 Jepang berhasil menemukan minyak di Sebanga.  

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan proklamasi kemerdekaan di proklamirkan, 

maka usaha Jepang ini diteruskan oleh Standart Oil Company Of California (Socal) yang 

kemudian berubah nama menjadi PT Caltex Pacific Indonesia (PT.CPI) usaha ini berhasil 

menemukan sumber-sumber minyak. Setelah Socal menemukan sumber-sumber minyak di 

Riau, konsekwensinya menuntut keberadaan fasilitas pelabuhan di Dumai untuk pengapalan 

hasil eksplorasinya. Pada mulanya Socal ini mengekspor minyaknya melalui Sungai Pakning. 

Minyak mentah itu diangkut dengan kapal tangker kecil mennelusuri Sungai Siak. Karena 

dipandang kurang efesien dipilih Dumai yang dilindungi pulau Rupat sebagai pelabuhan 

minyak Caltex. sebagai langkah awal dibangun jalan tembus Duri sampai Dumai yang 

pembuatannya selesai tahun 1958. Disepanjang jalan itu dibangun pipapipa raksasa yang 

mengalirkan minyak mentah dari ladang-ladang minyak ke tangki penumpukan sebelum 

dimuat ke dalam kapal tengker di pelabuhan. 

Mengutip buku yang disusun oleh Tim Universitas Riau yang berjudul Sejarah Riau, 

Masa Revolusi Kemerdekaan-Orde Baru, pada tahun 1957 perusahaan ini membangun fasilitas 

dermaga yang selesai pada pada tanggal 15 Juli 1958, sewaktu Menteri Perindustrian Ir. 

Ingkiriwang meresmikan pembukaan dermaga minyak yang baru di Dumai dengan memutar 

keran yang mengalirkan minyak Duri yang pertama ke kapal tangki Runner berukuran 38.000 



 

- 19 - 
 

ton. Selesainya rangkaian pipa minyak 26 inci (65cm) dan 30 inci (75 cm) yang 

menghubungkan Minas dengan stasiun pompa pusat di Duri, memungkinkan dimuatnya 

minyak Minas melalui Pelabuhan Dumai dan ekspor pertamanya dilakukan pada tanggal 15 

Juli 1958 dengan Kapal S.S Runner. 

Gambar 5 Gudang yang pertama kali dibuat tahun 1958 

 

Sumber: PT Pelindo Regional 1 Kota Dumai 

Penyelenggaraan aktivitas kebendaraan atau kepelabuhan di perairan di Indonesia telah 

berlangsung jauh sebelum kemerdekaan. Pada zaman penjajahan Belanda, pelabuhan berada 

di bawah kekuasaan Gemeente atau Stads-Bestuur (Dewan Kota). Pengawasannya berada di 

bawah naungan Department van Scheepvaart (Departemen Pelayaran) dan persero yang 

mengelola pelabuhan di beri nama Haven Badrift. Ketika Jepang masuk, pelabuhan berada di 

bawah pengawasan tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 

sampai 1950 perseroan berstatus menjadi sebagai Jawatan Pelabuhan yang kemudian berubah 

Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan yang disingkat dengan 

nama PN Pelabuhan. PN Pelabuhan ini dibagai kedalam 9 daerah pelabuhan, yaitu :  

1. PN Pelabuhan Daerah I di Belawan (Medan) 

2. PN Pelabuhan Daerah II di Dumai 

3. PN Pelabuhan Daerah III di Tanjung Priok (Jakarta)  

4. PN Pelabuhan Daerah IV di Tanjung Perak (Surabaya) 

5. PN Pelabuhan Daerah V di Banjarmasin (Kalsel) 
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6. PN Pelabuhan Daerah VI di Ujung Pandang (Sulsel)  

7. PN Pelabuhan Daerah VII di Manado/Bitung (Sulut)  

8. PN Pelabuhan Daerah VIII di Semarang (Jateng)  

9. PN Pelabuhan Daerah IX di Irian Jaya.  

Pada periode 1969 sampai 1983 PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Penguasa 

Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada tahun 1983 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan pengusahaan Pelabuhan dirubah 

menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkay perumpel I. Pada masa Perumpel kecepatan 

bongkar muat, kapasitas fasilitas dan peralatan bongkar muat, dan tenaga kerja bongkar muat 

sudah mendapat perhatiarn manajemen untuk improvement.  

Upaya peningkatan tersebut merupakan alasan pemisahan kegiatan srevedoring dari 

perusahaan pelayaran dengan mendirikan badan usaha khusus bongkar muat, yakni Perusahaan 

Bongkar Muat (PBM). Perum pelabuhan turut ambil bagian sebagai PBM kecuali bagian 

pengelola terminal peti kemas, kegiatan bongkar muat menjadi bagian integral dengan Usaha 

terminal. Untuk lebih memberdayakan Perum pelabuhan sebagai Badan usaha Milik Negara 

(BUMN), maka pada tanggal 19 Oktober 1991 dipandang perlu mengalihkan organisasi 

pembinaan pelabuhan dari bentuk Perum Pelabuhan menjadi perusahaan Perseroan 

(PERSERO) Pelabuhan. Mengutip isi buku Manajemen Pelabuhan yang ditulis oleh D.A. 

Lasse, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991 Perumpel I berubah status 

menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I berkedudukan dan berkantor pusat di Medan dan 

di Dumai sendiri Pelindo ada pada tanggal 27 Desember tahun 1992 yang kantor Induknya di 

Belawan Provinsi Sumatra Utara.  

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Muhammad Syafei menjelaskan bahwa: 

“Pada awal sejarah perhubungan laut di Dumai dimulai pembentukan pelabuhan 

perhubungan dengan dibentuknya perwakilan pelabuhan Belawan yang termasuk kedalam 

Badan Pengusaha Pelabuhan pada tahun 1959, mulanya dengan pelabuhan kargo I yang 

dibangun oleh Caltex yang berfungsi untuk transfer minyak mentah CPI dan untuk menerima 

bahan-bahan atau material PT. CPI. Kemudian ketika Caltex membangun pelabuhan baru 

pelabuhan kargo I itu diserahkan kepada Badan Pengusaha Pelabuhan. Ketika itu pelabuhan 

yang dimiliki oleh pemerintah adalah pelabuhan Cicau dan Sismik. Setelah pelabuhan Kargo 

I yang dibangun Caltex diserahkan ke pemerintah disaat itu terjadi bongkar muat material 

atau barang seperti besi, pipa, hingga minyak CPO dan turunannya. Sedangkan pelabuhan 

pemerintah tadi sebagai bongkar muat barang seperti beras, kelapa dan karet karena 
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dermaga hanya terbuat dari kayu. Pada saat itu pelabuhan Dumai dijadikan kolektor karet 

rakyat untuk diekspor, dan dibangun gudang darurat yang terbuat dari atap dan daun 

nipah” 

Pelabuhan itu tumbuh dan berkembang dengan cepat dari tahun ke tahun kegiatan 

Pelabuhan Dumai semakin berkembang yang tadinya pelabuhan ini hanya disinggahi kapal-

kapal berukuran kecil setelah pertamina membangun kilang minyak Putri Tujuh tuntutan 

pengembangan pelabuhan Dumai dirasakan. Pelabuhan ini disinggahi kapal berbagai jenis dan 

ukuran sampai dengan kapal raksasa super tanker, sehingga perhubungan laut di Dumai pernah 

mencatat hal yang luar biasa yaitu pada tahun 1970 dibentuk Kepala Daerah Pelabuhan 

(Kadapel) II Kadapel ini membawahi tiga provinsi yaitu provinsi Riau, Provinsi Jambi dan 

Provinsi Sumatra Barat. karena pertumbuhan ekspor kayu balak yang pesat maka pada awal 

1980an pelabuhan Dumai dibangun lagi yaitu Kargo II dan Kargo III. Perhubungan darat yang 

berperan cukup besar dalam perkembangan dan pertumbuhan Pelabuhan Dumai tidak bisa 

dilepaskan dengan adanya jalan tembus Dumai sampai Medan yang ternyata meningkatkan 

keberadaan pelabuhan Dumai sebagai pelabuhan kedua terbesar setelah pelabuhan Belawan di 

lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia serta Pelabuhan terbesar di Riau daratan.  

 

Gambar 6 Kantor Pelabuhan Dumai  

 

Sumber : PT Pelindo 1 cabang Dumai 

Pelabuhan Dumai berkembang sangat pesat sehingga menjadi pelabuhan internasional 

khususnya untuk kegiatan ekspor CPO dan turunannya karena didukung oleh hinterland yang 

terbentang hampir keseluruh daratan Provinsi Riau hingga ke perbatasan perbatasan Propinsi 
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Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi, tumbuh dengan perkebunan kelapa sawit, karet 

dan lain-lain serta industri pariwisata yang menuntut Pelabuhan Dumai menjadi gerbang utama 

perekonomian daerah Propinsi Riau.  

 

Berikut video pelabuhan dumai kini : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zuye6ahiNK4 

 

C. PERKEMBANGAN PELABUHAN KOTA DUMAI 

 Pelabuhan Dumai yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) kemudian 

Pada tahun 1983 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan 

Pelabuhan dirubah menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Ketika 

Perum pelabuhan didirikan, pada waktu yang bersamaan didirikan pula perum pengerukan, 

sehingga pengelolaan pelabuhan terlepas dari beban tanggung jawab pemeliharaan alur sebagai 

cost center. Pada masa perumpel kecepatan bongkar muat, kapasitas fasilitas peralatan bongkar 

muat, dan tenaga kerja bongkar muat sudah mendapat perhatian manajemen antuk 

improvement. Upaya peningkatan tersebut merupakan alasan pemisah kegiatan stevedoring. 

Dari perusahaan pelayaran dengan mendirikan badan usaha bongkar muat, yakni perusahaan 

bongkar muat (PMB). Perum pelabuhan turut ambil bagian sebagai PBM. Kecuali bagi 

pengelola terminal peti kemas, kegiatan bongkar muat menjadi bagian integral dengan usaha 

terminal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zuye6ahiNK4
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Gambar 7 kondisi fisik pelabuahn tahun 1980an 

 

Sumber: PT.Pelindo 1 cabang Dumai 

 

 Pada saat itu kondisi tanah di areal pelabuhan masih berupa tanah rawa-rawa hutan 

bakau dermaga yang sudah ada pada saat itu adalah dermaga A yang dibangun oleh Caltex 

setelah itu adanya penyambungan dermaga yaitu penyambungan atau perpanjangan dermaga 

A pada waktu itu yang disahkan oleh Presiden Soeharto. Sekitar tahun 1985 pemukiman 

penduduk diareal pelabuhan direlokasi kemudian daerah tersebut dijadikan areal komersil 

Pelabuhan Perkembangan dan pertumbuhan pelabuhan Dumai pada saat itu tidak terlepas dari 

jasa Rinto Mudjiono yang memimpin pelabuhan pada tahun 1980 sampai 1985 selanjutnya 

pada tahun 1986-1990 dilanjutkan dengan J.J Moningka.”Kegiatan pelabuhan Dumai masih 

didominisi dari sektor minyak bumi, adanya kebijakan pemerintah tentang perdagangan ekspor 

kayu gergajian mulai mempengaruhi kegiatan pelabuhan, hampir semua ruang penumpukan 

digunakan untuk kegiatan ini, demikian pula kunjungan kapal cargo semakin meningkat 

sehingga fasilitas pelabuhan mulai dirasakan. Hinterlandnya tidak saja terbentang hampi 

keseluruh provinsi Riau daratan, tetapi sebagian hasil perkebunan dan industri yang berolakasi 

di provinsi Sumatra Utara bagian selatan juga memanfaatkan pelabuhan Dumai yang yang 

semuanya itu dibutuhkan fasilitas pengapalan secara bertahap. 
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Pembangunan pelabuhan memakan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu diperlukan 

suatu perhitungan dan pertimbangan yang masak untuk memutuskan pembangunan suatu 

pelabuhan keputusan pembangunan pelabuhan biasanyg didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan ekonomi, politik dan teknis. Ketiga dasar pertimbangan tersebut saling 

berkaitan, tetapi biasanya yang saling mempengaruhi adalah pertimbangan ekonomi. 

Pembuatan pelabuhan secara ekonomis harus layak, yang berarti penghasilan yang diperoleh 

pelabuhan harus bisa menutup biaya investasi maupun operasi dan pemeliharaan untuk jangka 

waktu tertentu dan untuk mendapatkan keuntungan.  

 

Gambar 8 Pelabuhan Dumai tahun 1983  

 

Sumber: PT. Pelindo 1 cabang Dumai 

 

Persiapan perkembangan pelabuhan Dumai telah dibuka Master Plan pengembangan 

pelabuhan Dumai di Provinsi Riau ini telah dipersiapkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan 

Laut (Ditjen Hubla) dan Facibility Study oleh JICA (Japan International Coperation 

Asociation) yaitu pada tahun 1983 selanjutnya dibuat Review Master Plan dan Engineering 

Design oleh Konsultan Jepang Pacific Consultant Internasional (PCT) yang bekerjasama 

dengan konsultan Indonesia yaitu PT.Diagram dan PT. Citra Realita dari tahun 1985 sampai 

dengan tahun 1987 dengan rencana pengembangan dilaksanakan secara bertahap yaitu 

pengembangan jangka pendek sampai tahun 1990 dan pengembangan jangka panjang sampai 

tahun 2000.  
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Gambar 9 Pelabuhan Dumai tahun 1987 

 

Sumber: PT Pelindo 1 cabang Dumai 

 

Dalam pembangunan pelabuhan ini pengembangan jangka pendek pelabuhan Dumai dibagi 

dalam tahap I dan tahap II sebagai berikut: 

1. Pembangunan dermaga Multi Purpose 400 M dengan kedalaman 10 M LWS  

2. Gudang dan area parkir.  

3. Dermaga kapal penumpang navigasi,pandu dan terminal penumpang serta kantor 

Navigasi kepanduan KPLP dan Syahbandar.  

4. Pengadaan alat bongkar muat dan pembangunan sarana bantu navigasi.  

Pelaksanaan pengembangan pelabuhan jangka pendek pelabuhan ini dilakukan dengan 

cara bertahap mulai dari tahap I dan tahap II . Tahap I yaitu dilakukan pembangunan yang 

dimulai dari pekerjaan penahan tanah atau (Reveiment), perbaikan tanah disekitar pelabuhan 

berupa tanah rawa itu diperbaiki, kemudian realisasi sarana dan fasilitas navigasi yaitu berupa 

dermaga itu dibangun dengan peton selanjutnya adanya Talud, timbunan tanah, taman 

pelampung serta Bengkel kerja. Pengembangan pelabuhan ini dilakukan pada bulan Agustus 

1989 dan selesai pingga 7 Januari 1990. Pelabuhan Dumai didukung oleh tersedianya lahan 

daratan dan perairan yang ditentukan berdasarkan surat keputusan bersama menteri dalam 

negeri dan menteri perhubungan No.11 tahun 1986, No.KM33/AL 1011 PHB/86, yang 

menetapkan bahwa:  
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1. Luas wilayah perairan pelabuhan Dumai : 6.406 Ha  

2. Luas daerah kerjaa pelabuhan Dumai  : 106,29 Ha  

3. Luas daerah kepentingan pelabuhan Dumai : 1.058,22 Ha  

4. Alur pelayaran: 55 mil terdiri dari 22 mil melalui selat Bengkalis 33 mil melalui selat 

Rupat. Lebar alur: 255 meter (minimal) 1,7 km (maksimal)  

Pada tahun 1980-1990 ini kondisi pelabuhan Dumai masih dalam tahap pembangunan dan 

penyediaan fasilitas pelabuhan untuk melayani atau meningkatikan kegiatan ekonomi daerah 

di daerah hinterlandnya dan untuk menunjang kelancaran perdagangan antar pulau maupun 

negara (eksport dan import).  

Gambar 10 kegiatan bongkar muat pelabuhan pada tahun 1989 

 

 

Sumber: PT Pelindo 1 cabang Dumai 
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Selanjutnya dalam memajukan dan menunjang perdangangan yang baik di Pelabuhan 

Dumai melaksanakan penyempurnaan tata laksana pengurusan barang ekspor-impor yang 

ditetapkan melalui instruksi presiden No. 3 tahun 1991 tanggal 25 Juli 1991 tentang kebijakan 

kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Oleh karena itu dilakukannya 

pemberdayaan perum pelabuhan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) maka pada 19 

Oktober 1991 dipandang perlu mengalihkan organisasi pembinaan pelabuhan dari bentuk 

perum menjadi peusahaan organisasi pembinaan pelabuhan dari bentuk perum menjadi 

perusahaan perseroan (Persero) pelabuhan. Pembentukan perusahaan pelabuhan menjadi PT 

persero ditindaklanjuti dengan penyusunan akte notaris pendirian perseroan terbatas, anggaran 

dasar, anggaran rumah tangga masing-masing PT persero pelabuhan Indonesia I, II, III, dan 

IV. Pelabuhan Dumai termasuk Pelabuhan Indonesia I yang berkantor induk di Belawan. 

Sehingga pada 27 Desember 1992 Perum pelabuhan atau disingkat dengan Perumpel 1 berubah 

nama menjadi perusahaan perseroan (PERSERO) Pelabuhan pada saat itu Pelabuhan sudah 

dikelola oleh PT Pelindo l dibawah kementrian BUMN.  

Pada periode ini dilanjutkanya pembangunan pelabuhan Setelah pekerjaan tahap I 

selesai dilanjutkan dengan pekerjaan tahap II pelaksanaan pekerjaan tahap II ini dibagi kedalam 

4 paket pekerjaan. Pelaksanaan paket I berupa pembangunanan dermaga multipurpose dengan 

kedalaman perairan 10 Iws dan dermaga sepanjang 400 M yang waktu pelaksanannya selama 

2 tahun yaitu pada bulan April tahun 1992 dan selesai April 1994. Setelah pekerjaan paket I 

selesai dilanjutkan dengan pekerjaan tahap II yaitu pembangunan jalan, drainage, perbaikan 

tanah dan bangunan penunjang termasuk pelebaran jalan Datuk Laksmana sekitar areal 

pelabuhan menjadi dua jalur yang pekerjaannya dilaksanakan pada Januari 1992 hingga selesai 

April 1996.  

Setelah tahap II selesai dilanjutkan dengan tahap III yaitu pembangunan gudang dan 

parkir area pelabuhan yang pekerjaannya dilaksanakan januari 1993 selesai pada bulan april 

1996. Setelah pekerjaan tahap III selesai dilanjutkan dengan pekerjaan tahap IV yaitu dengan 

pengadaan alat bongkar muat 1 unit crane, 3 unit forklift dan 1 unit pelampung suar yang 

pelaksanaannya dilakukan pada bulan Agustus 1993 dan selesai pada bulan September 1994. 

Kondisi pelabuhan Dumai itu masih dalam tahap pembangunan, seiring dengan itu pula maka 

perusahaan yang bergerak dibidang pengapalan minyak CPO dan turunannya membuat tangki-

tangki timbun untuk pengapalan minyak di Dumai. Dengan selesainya pembangunan 

pelabuhan ini alat operasional sudah jauh lebih baik serta kebutuhan pelayanan bisa dilakukan 

dengan cepat. Kegiatan pembangunan perkembangan fisik dipelabuhan banyak terjadi kondisi 
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pelabuhan Dumai pada periode ini bisa kita lihat dari berbagai fasilitas pelabuhan seperti 

fasilitas dermaga, fasilitas gudang dan lapangan penumpukan, fasilitas peralatan dan kapal, 

fasilitas alur pelayaran dan fasilitas untuk kebutuhan areal pelabuhan yang selesai hingga tahun 

2000.  

Gambar 11 Pembangunan Dermaga pelabuhan Dumai   

Sumber: PT Pelindo1 cabang Dumai 
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Perkembangan pelabuhan mengalami peningkatan dalam pembangunannya yakni pada 

saat setelah perubahan status Dumai dari Kota administrati Dumai berubah status menjadi 

kotamadya Dumai dan dengan munculnya UU No. 22 tahun 1999, kota Dumai sebagai kota 

yang memiliki banyak potensi merasa perlu meningkatkan statusnya yang semula kota 

Administratif berubah menjadi kota kotamadya. Hal tersebut ditindak lanjuti dengan 

munculnya UU no. 16 th 1999 tanggal 20 April 1999 mengenai pembentukan Kotamadya 

Dumai yang bertujuan untuk mendekatkan, mempercepat tingkat pelayanan dan 

memperpendek rentang kendali, serta memperbesar derajat peran serta masyarakat dalam 

kegiatan pembangunan perkembangn fisik di pelabuhan. Pada masa persero pelabuhan 

Indonesia pelayanan fungsional kepabenaan dilaksanakan. Pelayaanan jasa kapal dilaksanakan 

persero pelabuhan Indonesia, begitu juga jasa persewaan tanah dan gudang, pelayaanan air 

untuk umum, pelayanan listrik, dan sebagian pelayanan jasa bongkar muat barang dilaksanakan 

persero pelabuhan Indonesia.  

Fasilitas pelayanan jasa kepelabuhan yang berkedudukan di lokasi Daerah Lingkungan 

Kerja pelabuhan (DLKp) wilayah daratan maupun perairan terdiri dari fasilitas penunjang. 

Fasilitas yang beradan diwilayah darat adalah fasilitas untuk berlabuh, kolam olah gerak kapal, 

perairan wajib pandu, dan perairan karantina. Dengan demikian, semua fasilitas pokok dan 

fasilitas penunjang disediakan untuk kapal berikut muatannya. Peningkatan aktivitas pelabuhan 

sampai dengan tahun 2002 tetap berlangsung namun tidak diikuti oleh penambahan fasilitas 

sehingga dapat menimbulkan berbagai hambatan dalam pelaksanana pelayanan bongkar-muat. 

Terjadinya konflik dalam penggunaan dermaga untuk melakukan bongkar-muat disebabkan 

jumlah dermaga terbatas dan juga tidak optimalnya penggunaan lahan karena penempatan 

fasilitas tidak sesuai. Akibatnya tida ada pengguna dermaga secara khusus yang berarti semua 

dermaga dapat digunakan oleh kapal untuk bongkar-muat maupun minyak sawit namun hanya 

dermaga tertentu yang dilengkapi dengan instalasi pipa. Sehingga dilakukanlah penambahan 

gudang pelabuhan.  

Pelabuhan Dumai berkembang sejalan dengan perkembangan kegiatan eksplorasi 

minyak bumi oleh PT Caltex Pasific Indonesia dan kemudian didukung oleh perkembangan 

daerah hinterland dari sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi dan 

pariwisata, keberadaan pelabuhan Dumai yang sangat strategis lokasinya karena berhadapan 

dengan Malaysia dan Singapor, mempunyai daya tarik tersendiri bagi pengguna jasa sebagai 

pintu gerbang ekspor dan impor dalam menunjang perekonomian.  

 Pelabuhan Dumai merupakan salah satu pelabuhan internasional yang berada di pesisir 

timur pulau Sumatera. Pelabuhan Dumai bukan hanya berperan dalam melayani pelayaran 
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antar pulau di Indonesia, tapi juga melayani pelayaraan internasional. Letak pelabuhan Dumai 

sangat strategis karena berada di salah satu jalur niaga tersibuk di dunia yaitu Selat Malaka. 

Pelabuhan Dumai dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai (Persero) dengan 

aktivitas saat ini antara lain pelayanan bongkar-muat barang, pelayanan penumpang, dan 

pelayanan peti kemas. Aktivitas kegiatan lain di dalam daerah kerja pelabuhan di kawasan ini 

terdapat kegiatan perusahaan lain (tenant) dalam bentuk kegiatan industri, tangki timbun dan 

jalur pipa. Keberhasilan Pemerintah Daerah Riau meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan jaringan jalan menimbulkan terjadinya lonjakan arus barang seperti migas, 

minyak kelapa sawit (CPO), hasil hutan dan lain sebagainya yang merupakan hasil komoditi 

ekspor dan impor.   

Sebelumnya, untuk mengelola kepelabuhanan di Indonesia, dibentuk 4 pelindo yang 

terbagi berdasar wilayah yang berbeda. Pelindo I misalnya mengelola pelabuhan di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Pelindo I dibentuk 

berdasar PP No.56 Tahun 1991, sedang nama Pelindo I ditetapkan berdasar Akta Notaris No.1 

tanggal 1 Desember 1992. 

Pelindo II mengelola pelabuhan di wilayah 10 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, 

Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, 

dan Kalimantan Barat. Pelindo II dibentuk berdasar PP No.57 Tahun 1991, Pelindo II Persero) 

didirikan berdasar Akta Notaris Imas Fatimah SH, No.3, tanggal 1 Desember 1992. 

Pelindo III mengelola pelabuhan di wilayah 7 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB dan NTT. Pembentukan Pelindo III 

tertuang dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH No.5 tanggal 1 Desember 1992, berdasar PP 

No.58 Tahun 1991. 

Sedang Pelindo IV mengelola pelabuhan di wilayah 11 provinsi, yaitu Provinsi 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tengggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. 

Pelindo IV dibentuk berdasar PP No.59 Tanggal 19 Oktober 1991. Sedang akta 

pembentukannya adalah Akta Notaris Imas Fatimah, SH no,7 tanggal 1 Desember 1992. 

Masing-masing Pelindo memiliki cabang dan anak usaha untuk mengelola bisnisnya. 

Pelindo I, II, III, IV adalah Perusahaan BUMN Non Listed yang sahamnya 100% dimiliki oleh 

Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, 

tidak terdapat informasi Pemegang Saham Utama maupun Saham Pengendali Individu di 

Pelindo. Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemilik dan Pemegang saham tunggal. 
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Merger atau integrasi keempat Pelindo menjadi satu Pelindo yang kemudian diberi 

bernama PT Pelabuhan Indonesia ini berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 

Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke Dalam PT Pelabuhan Indonesia 

II (Persero); Pelindo II bertindak sebagai holding induk (perusahaan induk) dan ke-3 Pelindo 

(I, III, IV) bertindak sebagai sub-holding. Pembentukan sub-holding yang mengelola klaster-

klaster usaha ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan Pelindo dan efisiensi usaha. 

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor : S-

756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan Perubahan nama, Perubahan 

Anggaran dasar dan Logo Perusahaan. Sehingga Pelindo II berganti nama menjadi PT 

Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. 

 

 

 

 

 

 

Pengolahan Data 

Berdasarkan penjelasan BAB II. Pelabuhan Dumai diatas dan juga mellaui sumber lainnya, 

rumuskanlah jawaban berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan! 

 

Penyelesaian 
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Verifikasi Stimulus 2 

Kalian telah melaksanakan pengumpulan data dan mengolahnya. Pada tahap selanjutnya,  kita akan 

memeriksa kembali hasil yang kalian peroleh dari tahap sebelumnya. Apakah kalian optimis dengan 

jawaban kalian? Pastinya optimis yaa. Yuk kita koreksi bersama  

1. Mengapa Kota Dumai menjadi Kota Pelabuhan? 

Kota Dumai yang letaknya strategis dan berada di tepi pantai timur pulau Sumatra menyebabkan kota 

Dumai dijadikan sebagai pintu gerbang utama di Sumatra dengan fasilitas pelabuhan terbesar di 

provinsi Riau. Pelabuhan Dumai merupakan salah satu pelabuhan utama di provinsi Riau yang 

mempunyai letak geografis yang menguntungkan karena merupakan pelabuhan alam yang dilindungi 

oleh beberapa pulau antara lain Pulau Rupat, Pulau Payung dan Pulau Rampang sehingga mempunyai 

perairan yang cukup dalam dan tenang dari terpaan ombak serta iklim yang cukup menunjang 

sepanjang tahun. Pelabuhan Dumai terletak di sebalah timur dan utara Kota Dumai, berhadapan 

langsung dengan selat Malaka dan Pulau Rupat. 

 

2. Bagaimana sejarah Pelabuhan Kota Dumai? 

Pelabuhan Dumai telah beroperasi sejak tahun 1950-an sebagai pelabuhan ekspor minyak mentah dari 

provinsi Riau. Terbentuknya perwakilan pelabuhan Belawan (PPB) pada tahun 1959 menjadi awal 

perhubungan (laut) di Dumai, bermula dengan pelabuhan Kargo I yang dibangun Caltex, selanjutnya 

Caltex membangun pelabuhan baru yang diserahkan kepada PPB. Perhubungan laut di Dumai pernah 

mencatat pembentukan kepala Daerah Pelabuhan (Kadapel) II pada tahun 1970 yang membawahi tiga 

provinsi yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Baret. Seiring berjalannya waktu karena pertumbuhan ekspor 

kayu balak yang luar biasa pada dekade 70-an dan awal 80-an, dibangun lagi dua pelabuhan yang 

diberi nama pelabuha Kargo II dan III. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991, status 

Perumpel I menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I yang berkantor pusat di Medan, dan di Dumai 

sendiri terdapat kantor Induk Pelindo di Belawan Provinsi Sumatra Utara sejak  27 Desember 1992. 

  
3. Apa yang menjadikan Pelabuhan Kota Dumai mengalami perkembangan? 

Pelabuhan Dumai berkembang sangat pesat kerena berskala pelabuhan internasional khususnya untuk 

kegiatan ekspor CPO dan turunannya karena didukung oleh hinterland yang terbentang hampir 

keseluruh daratan Provinsi Riau hingga ke perbatasan perbatasan Propinsi Sumatera Utara, Sumatera 

Barat dan Jambi, tumbuh dengan perkebunan kelapa sawit, karet dan lain-lain serta industri pariwisata 

yang menuntut Pelabuhan Dumai menjadi gerbang utama perekonomian daerah Propinsi Riau. 

Pelabuhan Dumai yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) kemudian Pada tahun 

1983 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan dirubah 

menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Ketika Perum pelabuhan didirikan, 

pada waktu yang bersamaan didirikan pula perum pengerukan, sehingga pengelolaan pelabuhan 

terlepas dari beban tanggung jawab pemeliharaan alur sebagai cost center. Pada masa perumpel 

kecepatan bongkar muat, kapasitas fasilitas peralatan bongkar muat, dan tenaga kerja bongkar muat 

sudah mendapat perhatian manajemen antuk improvement. Upaya peningkatan tersebut merupakan 

alasan pemisah kegiatan stevedoring. Dari perusahaan pelayaran dengan mendirikan badan usaha 

bongkar muat, yakni perusahaan bongkar muat (PMB). Perum pelabuhan turut ambil bagian sebagai 

PBM. Kecuali bagi pengelola terminal peti kemas, kegiatan bongkar muat menjadi bagian integral 

dengan usaha terminal. 

 

4. Mengapa Pelabuhan Kota Dumai menjadi bagian dari sejarah lokal? 

Sejarah dari terbentuknya Pelabuhan Kota Dumai sudah terbentuk pada masa penjajahan Belanda 

terlihat dari keberadaan pelabuhan Dumai yang termasuk bagian dari pelabuhan Indonesia 

(PELINDO) I dimana Sejarah Pelindo I berawal dari perusahaan pelabuhan yang berada di bawah 

Departemen peninggalan Belanda, Van Scheepvaart, di tahun 1945-1951. Oleh karena itu, perusahaan 

pelabuhan cikal bakal Pelindo I baru dikelola oleh Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I-VIII 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960, di tahun yang sama, sehingga sejarah 

keberadaan Pelabuhan ini, menjadi bagian dari sejarah lokal di Kota Dumai 
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BAB III 

RANGKUMAN NILAI HISTORIS  

PELABUHAN KOTA DUMAI 

 

A. KONSEP NILAI HISTORIS PELABUHAN 

Pelabuhan Dumai terletak di sebalah timur dan utara Kota Dumai, berhadapan langsung 

dengan selat Malaka dan Pulau Rupat. Kota Dumai identik dengan kota Pelabuhan, Pelabuhan 

Dumai telah beroperasi sejak tahun 1950-an sebagai pelabuhan untuk mengekspor minyak 

mentah dari provinsi Riau. Pada wal sejarah perhubungan (laut) di Dumai dimulai dengan 

dibentuknya perwakilan pelabuhan Belawan (PPB) pada tahun 1959, bermula dengan 

pelabuhan Kargo I yang dibangun Caltex, kemudian ketika Caltex membangun pelabuhan baru, 

pelabuhan itu diserahkan kepada PPB. Perhubungan laut di Dumai pernah mecatat hal yang 

luar biasa yaitu dengan dibentuknya kepala Daerah Pelabuhan (Kadapel) II pada tahun 1970, 

Kadapel II pernah membawahi tiga provinsi yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Baret. 

Hal ini memiliki artian bahwa pentingnya nilai historis dari Pelabuhan Dumai yang 

perlu dilestarikan kepada generasi atau peserta didik, melalui pembelajaran sejarah. Karena 

fenomena saat ini, peninggalan sejarah bagi peserta didik hanya sebuah tontonan dan tidak 

memiliki nilai sejarahnya. Untuk menjaga nilai-nilai sejarah agar tetap lestari, maka perlu ada 

pembelajaran dalam dunia pendidikan dan khsusnya pembelajaran sejarah ditingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA) maka dibutuhkan peran guru dalam merekontruksi kembali 

pemanfaatan peniggalan sejarah sebagai sumber belajar.  

Karena sumber belajar merupakan sarana pembelajaran dan pengajaran yang sangat 

penting bagi seorang guru melakukan inovasi yang dapat menambah sumber informasi, 

memperluas konsep materi mata pelajaran sejarah dan membangkitkan motivasi kepada peserta 

didik dalam mempelajari sejarah nasional maupun lokal dengan berbagai sumber peninggalan 

sejarah yang guru manfaatakan untuk diberikan kepada peserta didik.  

Pemanfaatan peninggalan sejarah yang ada di daerah merupakan pembelajaran yang 

dapat membawa peserta didik dalam situasi rill bahwa peristiwa yang terjadi pada masa lampau 

memiliki nilai historis yang perlu di pelajari dan dilestarikan sebagai anak bangsa yang cinta 

akan tanah airnya. Nilai historis bukanlah penghambat di era global 4.0. tetapi menjadi sebuah 

kekuatan transformasional yang luar biasa kepada peserta didik. 

Sumber sejarah juga dapat membantu dalam pembelajaran sejarah dimana melalui 

peninggalan sejarah dapat membantu siswa dalam memahami dan mencoba merangkai 

peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Pemanfaatan keberadaan Pelabuhan Dumai sebagai 
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sumber belajar sejarah dapat memberikan gambaran lebih nyata kepada peserta didik dan dapat 

diharapkan mereka mampu memahami peristiwa sejarah benar-benar terjadi dan ini dapat 

mendorong peserta didik lebih giat dalam mempelajari sejarah. Karena peserta didik 

mempelajari sejarah selama ini melalui buku cetak, dan filem dokumenter. Manfaat 

peninggalan sejarah dijadikan sebagai sumber belajar tersebut dapat digunakan sebagai 

pembenaran fakta-fakta sejarah yang telah ada di Kota Dumai. 

Pelabuhan Dumai yang sekarang dikelola dibawah naungan PT. Pelindo (Persero) 

Regional 1 Dumai yang ada di Kota Dumai memiliki makna dan nilai sejarah yang perlu 

dipertahankan, karena pelabuhan tersebut merupakan salah satu pelabuhan yang menjadikan 

Kota Dumai dikenal hingga kini sebagai Kota Pelabuhan. Oleh karena itu dalam sejarah 

perjalanan pelabuhan Dumai tersebut diharapkan nantinya akan menjadi warisan sejarah 

kepada peserta didik yang ada di SMA di Kota Dumai. Bahwa pelabuhan tersebut pada zaman 

dahulu memiliki tempat penyebrangan maupun sebagai perdagangan untuk dijadikan sebagai 

sumber belajar sejarah. 

Hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi pada BAB Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum. Salah satu poin dalam 

prinsip pengembangan kurikulum menyatakan: “pengembangan kurikulum berpusat pada 

potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral 

untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa.  

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka dibutuhkan peran guru sejarah 

dengan melihat berbagai aspek dalam mata pelajaran sejarahnya dengan kondisi kebutuhan 

yang seharusnya peserta didik dapatkan baik dalam proses belajar yang ada dalam ruangan 

maupun diluar. Sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum tersebut diatas, pembelajaran 

sejarah dituntut untuk menyesuaikan pada potensi dan lingkungan untuk mencapai tujuan 

pengembangan pembelajaran dan kompetensi peserta didik. Kota Dumai memiliki berbagai 

tempat peninggalan sejarah yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 

Pemanfaatan peninggalan sejarah dapat membantu peserta didik mendapatkan 

pemahaman dan gambaran lebih nyata, apa yang ada pada materi yang peseta didik dapatkan 

tentang peninggalan sejarah yang ada di daerahnya. Dilihat dari asal-usul sumber belajar dapat 

dibedakan menjadi dua: (a) Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) yaitu 

sumber belajar yang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Sumber belajar seperti, sharing 

bahan pembelajaran. Contohnya yaitu buku pelajaran, modul, program audio dan lain-lain. (b) 

Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan (learning resources by 
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ultilizattion), yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan 

pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. 

 

B. NILAI-NILAI HISTORIS PELABUHAN DUMAI 

Pelabuhan menjadi salah satu fasilitas penting yang menunjang berbagai sektor 

termasuk ekonomi. Di Indonesia jumlah pelabuhan cukup banyak karena negara kita memiliki 

banyak daerah perairan sehingga moda transportasi laut cukup berkembang. Hal ini jugalah 

yang turut memberikan pengaruh pada perkembangan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. 

Salah satunya ialah pelabuhan Dumai yang difungsikan bukan hanya sebagai tempat perhentian 

kapal saja, namun pelabuhan ini juga memiliki nilai historis yang cukup panjang. 

1. Kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan 

Kota Dumai memang bukan merupakan wilayah penghasil migas. Namun, kota 

tersebut memegang peranan penting dalam rantai pendistribusian hasil produksi minyak 

mentah dari lapangan-lapangan migas di Provinsi Riau. Dumai memiliki pelabuhan di 

mana kapal-kapal tanker merapat untuk membawa dan mendistribusikan minyak mentah 

baik ke dalam negeri maupun tujuan ekspor ke belahan dunia lain. Kota Dumai yang 

berada di tepi pantai timur Pulau Sumatra. Kota Dumai memiliki keunggulan sebagai salah 

satu kota di Provinsi Riau yang berpeluang untuk memanfaatkan potensi pengembangan 

pelabuhan laut, dimana Dumai berada pada posisi lintas perdagangan internasional Selat 

Melaka yang dikelola oleh PELINDO. Sehingga melalui keberadaan Kota Dumai yang 

sangat strategis mendapatkan Julukan: Kota Pelabuhan dan Kota Minyak. 

2. Pelabuhan Dumai sebagai kawasan pengembangan perdagangan internasional. 

Kawasan Dumai sangat strategis untuk dijadikan kawasan pengembangan 

perdagangan internasional, karena Dumai berada di kawasan lintas perdagangan 

internasional Selat Melaka. Letak pelabuhan Dumai yang sangat strategis inilah sejak 

beberapa tahun Kotamadya Dumai telah mengajukan usulan sebagai kawasan 

perdagangan bebas/Free Trade Zone. Pelabuhan Dumai berkembang sebagaimana halnya 

dengan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di negara tetangga yakni Port Klang dan 

Tanjung Pelepas di Malaysia dan Singapura. Melalui keberadaan pelabuhan Dumai ini 

akan menjadikan peranannya dalam bidang ekonomi yakni memberikan pelalyanan jasa 

kepelabuhan dan Pelabuhan Dumai mampu meningkatkan penanganan kapal-kapal umum 

yang termasuk juga untukpelayanan bongkar-muat barang, pelayanan penumpang dan 

pelayanan kapal peti kemas yang berlayar melalui Selat Malaka. Aktivitas kegiatan lain di 
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dalam daerah kerja pelabuhan di kawasan ini terdapat kegiatan perusahaan lain (tenant) 

dalam bentuk kegiatan industri, tangki timbun dan jalur pipa.  

Keberhasilan Pemerintah Daerah Riau meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan jaringan jalan menimbulkan terjadinya lonjakan arus barang seperti migas, 

minyak kelapa sawit (CPO), hasil hutan dan lain sebagainya yang merupakan hasil 

komoditi ekspor dan impor perkembangan bongkar muat pelabuhan Dumai berupa pupuk, 

beras dan semen. Provinsi Riau pada umumnya, Kota Dumai khususnya merupaka 

kontributor utama dalam kegiatan ekonomi di Sumatera yang merupakan sebagian besar 

berupa lahan pertanian. Hal ini karena, kegiatan ekonomi Provinsi Riau di dorong oleh 

produksi kelapa sawit (CPO dan turunannya) dalam kegiatan komoditi utamanya yakni 

kegiatan ekspor CPO yang dilaksanakan melalui Pelabuhan Dumai. 

3. Pelabuhan Dumai Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 

Eksistensi Pelabuhan Dumai yang dipengaruhi oleh potensi wilayah hinterland yang 

kaya akan suber daya alam. Kehadiran Pelabuha Dumai sebagai salah satu pusat 

pertumbuhan tentunya akan memberikan multiplier effect bagi wilayah hinterland-nya 

melalui kedekatan ekonomi yang terjadi ini akan membangkitkan sektor-sektor ekonomi 

yang mampu mendorong pertumbuhan di wilayah hinterland, bahkan dalam lingkup yang 

lebih luas akan mampu memajukan perekonomian di Sumatera.  

Keberadaan Pelabuhan Dumai secara tidak langsung dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat, terlihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pengelolaan minyak (CPO) sehingga menjadi lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat. Masyarakat juga memanfaat keberadaan pelabuhan ini sebagai perdagangan 

hasil-hasil laut.  

4. Pelabuhan Dumai Sebagai Situs Sejarah yang Perlu Dikembangkan 

Pelestarian nilai sejarah keberadaan Pelabuhan Dumai yang di kelola oleh PT. 

Pelabuhan Indonesia (PELINDO) sebagai situs sejarah yang perlu dikembangkan karena 

dalam proses sejarahnya Pelabuhan Dumai sebagai sarana dalam memberikan peningkatan 

perekonomian sehingga Kota Dumai bisa dikenal hingga kini sebagai Kota Madya dan 

Kota Pelabuhan. Melalui Pelabuhan ini diharapkan nilai sejarahnya tetap dipertahankan 

melalui dikembangkannya pelabuhan ini sebagai situs sejarah yang mana keberadaan 

pelabuhan ini juga sebagai akses wisatawan dalam mengenal Kota Dumai karena 

keberadaan Kota Dumai yang terletak pada wilayah yang strategis. Pelabuhan Dumai yang 

mempunyai nilai sejarah yang tinggi disebut pelabuhan warisan budaya. Maksud dari nilai 

sejarah tersebut adalah bahwa pelabuhan tersebut sudah ada sejak lama.  
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Nilai sejarah tersebut akan mengundang wisatawan lokal dan bahkan wisatawan 

asing. Kedatangan wisatawan lokal dan asing dapat menjadi tambahan pendapatan untuk 

pelabuhan tersebut. Jadi selain digunakan untuk kegiatan operasional kapal, pelabuhan 

tersebut juga digunakan sebagai tempat wisata sejarah oleh para wisatawan lokal dan 

asing. Salah satu pelabuhan di Indonesia yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi adalah 

pelabuhan Dumai yang terletak di Provinsi Riau. Seperti dibukanya Pelabuhan 

Internasional Dumai-Malaka akan meningkatkan jumlah wisata di Riau, sehingga akan 

membangkitkan ekonomi daerah terutama ekonomi kreatif, kuliner, perhotelan, dan 

lainnya. 

Pelabuhan Dumai terletak di kawasan strategis karena berada di disalah satu jalur 

niaga tersibuk di dunia yaitu Selat Malaka sehingga harus dilakukan perlindungan terhadap 

nilai bersejarah yang ada di pelabuhan Dumai, khusunya pada dermaga pelayaran rakyat. 

Dalam mempertahankan sisi bersejarah dari pelabuhan Dumai, perlu dilakukan kajian 

tentang rancangan sebgai situs wisata sejarah yang tepat yakni salah satunya adalah dengan 

cara membuat konsep pelabuhan warisan budaya pada pelabuhan Dumai.  

Pada konsep pelabuhan warisan budaya, kegiatan operasional pelabuhan dapat tetap 

berjalan dan wisatawan dapat berkunjung ke pelabuhan untuk melakukan wisata. 

Masyarakat di sekitar pelabuhan warisan budaya tersebut juga harus ikut melestarikan nilai 

nilai sejarah yang ada di suatu pelabuhan warisan budaya oleh karena itu perlu 

dikembangkan dalam pembelajarn sejarah. Tujuan dari melestarikan pelabuhan warisan 

budaya itu sendiri adalah tidak lain supaya masyarakat lain belajar dan mengetahui sejarah 

dari pelabuhan warisan budaya tersebut dan beberapa untuk keperluan meningkatkan nilai 

pariwisata. 
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PETA PELABUHAN KOTA DUMAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 39 - 
 

QR CODE PENUNJANG PEMBELAJARAN 
 

Legenda Putri Tujuh  Profil Pelabuhan Dumai Sejarah Kota Dumai 

   

qr.codes/WxjSaC qr.link/olZvL9 qr.codes/DARbNq 

Profil PT Pelabuhan Indonesia 
Sejarah Pengelolaan  

Pelabuhan Indonesia 

  

qr.codes/y3TvJU qr.codes/rMYST4 
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LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN TERTULIS 

(Bentuk Uraian) 

Soal Tes Uraian  

1. Berikan tanggapanmu mengenai keberadaan sejarah lokal Pelabuhan Kota Dumai! 

2. Sebutkan nilai-nilai kehidupan yang termuat didalam peristiwa sejarah Pelabuhan Kota Dumai 

! 

3. Berikan pendapat kamu mengenai hubungan yang terjadi antara keberadaan Pelabuhan Kota 

Dumai dengan dampak dari penjajahan bangsa Eropa! 

 

 

 

Kunci Jawaban Soal Uraian dan Pedoman Penskoran 

Alternatif 

jawaban 
Penyelesaian Skor 

1  2 

2  2 

3  2 

4  2 

5  2 

 Jumlah 10 

 

 

Nilai =  

 

 

Penilaian Pengetahuan - Tes Tulis Uraian 

Topik  :  …………………. 

Indikator :  ………………….. 

Soal : …………………. 

a. …………………. 

b. …………………. 

Jawaban  : 

a. ………………… 

b. ………………… 

 

Pedoman Penskoran 

No Jawaban Skor 

a.   

b.   

Sor maksimal  
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LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 

Observasi terhadap Diskusi Tanya Jawab dan Percakapan 

 

KELAS : X IPS 

No Nama Peserta Didik 

Pernyataan 

Pengungkapan  

gagasan yang  

orisinil 

Kebenaran 

Konsep 

Ketepatan 

penggunaan 

istilah 

Dan lain 

sebaginya 

Y
a 

T
id

ak
 

Y
a 

T
id

ak
 

Y
a 

T
id

ak
 

Y
a 

T
id

ak
 

1          

2          

3          

 

Penilaian pengetahuan - Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan 

 

Nama 

Peserta 

Didik 

Pernyataan 

Jumlah Pengungkapan 

gagasan yang orisinil 

Kebenaran konsep Ketepatan 

penggunaan istilah 

YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 

Fitria         

Gina         

....         
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LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 

PENILAIAN PENUGASAN 

 

Penilaian Pengetahuan - Penugasan 

Mengidentifikasi ……………………. 

Tugas  :  Menyusun laporan hasil percobaan tentang cara kerja …………………….secara 

tertulis dengan berbagai media. 

Indikator  : membuat laporan hasil percobaan cara kerja ……………………. 

 

Langkah Tugas : 

1. Lakukan observasi ke pasar atau tempat lainnya untuk mendapatkan informasi mengenai 

……………………. 

2. Datalah yang kamu dapatkan dalam bentuk tabel yang berisi ……………………., 

…………………….. 

3. Diskusikan hasil observasi yang kamu lakukan beersama teman-temanmu untuk menjawab 

pertanyaan berikut: 

a. Jenis …………………….apa yang paling banyak kamu temukan dipasaran? 

b. Bagaimana yang terjadi? 

c. Keuntungan apa yang diperoleh dalam kehidupan? 

4. Tuliskan hasil kegiatannmu dalam bentuk laporan dan dikumpulkan serta dipresentasikan pada 

kegiatan pembelajaran berikutnya 

 

 

 

Rubrik Penilaian 

No. Kriteria 
Kelompok 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 Kesesuaian dengan konsep dan prinsip bidang studi          

2 Ketepatan memilih bahan          

3 Kreativitas          

4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas          

5 Kerapihan hasil          

 Jumlah skor          

 

Keterangan: 4 = sangat baik,  3 = baik,  2 = cukup baik,   1 = kurang baik 

NilaiPerolehan =  
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - UNJUK KERJA 

 

Pekerjaan : 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 

Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 

Tingkat Kriteria 

4 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. 

Ciri-ciri: 

Semua jawaban benar, sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang 

berhubungan dengan tugas ini 

3 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. 

Ciri-ciri: 

Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. 

Sedikit kesalahan perhitungan dapat diterima 

2 Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan 

dengan tugas ini.  

Ciri-ciri: 

Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan 

permasalahan yang ditanyakan. 

1 Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuan bahasa 

Inggris yang berhubungan dengan masalah ini.  

Ciri-ciri: 

Semua jawaban salah, atau 

Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yang benar. 

0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN- UNJUK KERJA 

 

KELAS : . ………….. 

 

No Nama Siswa 
Tingkat 

Nilai Ket. 
4 3 2 1 

1.         

2.         

3.         

 

Lembar Pengamatan  

Penilaian Keterampilan - Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik 

Topik : ……………………….. 

KI : ……………………….. 

KD : ……………………….. 

Indikator : ……………………….. 

 

No Nama 
Persiapan 

Percobaan 

Pelaksanaan 

Percobaan 

Kegiatan Akhir 

Percobaan 

Jumlah 

Skor 

1      

2      

….      

….      

 

No Keterampilan yang dinilai Skor Rubrik 

1 

Persiapan Percobaan 

(Menyiapkan alat Bahan) 

30 

-   Alat-alat tertata rapih sesuai dengan 

keperluannya 

-   Rangkaian alat percobaan tersusun dengan 

benar dan tepat 

-   Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah 

ditentukan. 

20 Ada 2 aspek yang tersedia 

10 Ada 1 aspek yang tersedia 

2 

Pelaksanaan Percobaan 

30 

-   Menggunakan alat dengan tepat 

-   Membuat bahan percobaan yang diperlukan 

dengan tepat 

-   Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 

-   Mengamati hasil percobaan dengan tepat 

 
 

 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 

3 

Kegiatan akhir praktikum 

30 

- Membuang larutan atau sampah ketempatnya 

- Membersihkan alat dengan baik 

- Membersihkan meja praktikum 

- Mengembalikan alat ke tempat semula 

20 Ada 3 aspek yang tersedia 

10 Ada 2 aspek yang tersedia 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - PROYEK 

 

Proyek :  

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 

Orientasi Masalah: 

Bentuklah tim kelompokmu, kemudian pergilah ke ……………… yang ada di ……………..mu. 

Ambil alat …………….. yang digunakan untuk ……………….. terhadap ……………. 

……………… antara …………… terhadap ………….yang berada di ………….., lakukan 

berulang-ulang sehingga kamu menemukan …………….yang ……………… antara ……………. 

dengan …………… tersebut! 

 

Langkah-langkah Pengerjaan: 

1. Kerjakan tugas ini secara kelompok. Anggota tiap kelompok paling banyak 4 orang. 

2. Selesaikan masalah terkait ……………  

3. Cari data …………… dengan ……………….. tersebut 

4. Bandingkan untuk mencari ………….. umum jumlah ……………………..pertahun 

5. Lakukan prediksi …………….. dengan ……………… tersebut 

6. Hasil pemecahan masalah dibuat  dalam laporan tertulis tentang kegiatan yang dilakukan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan pemecahan masalah, dan pelaporan hasil pemecahan masalah 

7. Laporan bagian perencanaan meliputi: (a) tujuan kegiatan, (b) persiapan/strategi untuk 

pemecahan masalah 

8. Laporan bagian pelaksanaan meliputi: (a) pengumpulan data, (b) proses pemecahan masalah, dan 

(c) penyajian data hasil  

9. Laporan bagian pelaporan hasil meliputi: (a) kesimpulan akhir, (b) pengembangan hasil pada 

masalah lain (jika memungkinkan) 

10. Laporan dikumpulkan paling lambat …………… minggu setelah tugas ini diberikan 

 

Rubrik Penilaian Proyek: 

Kriteria Skor 

 Jawaban benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 

 Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

 Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan persiapan/strategi 

pemecahan masalah yang benar dan tepat 

 Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah 

yang masuk akal (nalar) dan penyajian data berbasis bukti 

 Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang sesuai dengan data, terdapat 

pengembangan hasil pada masalah lain  

 Kerjasama kelompok sangat baik 

4 

 Jawaban benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 

 Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

 Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan persiapan/strategi 

pemecahan masalah yang benar dan tepat 

 Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah 

yang masuk akal (nalar) dan penyajian data berbasis bukti 

 Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang sesuai dengan data, tidak terdapat 

pengembangan hasil pada masalah lain  

 Kerjasama kelompok sangat baik 

 

3 
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Kriteria Skor 

 Jawaban benar tetapi kurang sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 

 Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

 Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang kurang jelas dan persiapan/strategi 

pemecahan masalah yang kurang benar dan tepat 

 Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang kurang baik, pemecahan 

masalah yang kurang masuk akal (nalar) dan penyajian data kurang berbasis bukti 

 Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang kurang sesuai dengan data, tidak 

terdapat pengembangan hasil pada masalah lain  

 Kerjasama kelompok baik 

2 

 Jawaban tidak benar  

 Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

 Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang tidak jelas dan persiapan/strategi 

pemecahan masalah yang kurang benar dan tepat 

 Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang kurang baik, pemecahan 

masalah yang kurang masuk akal (nalar) dan penyajian data tidak berbasis bukti 

 Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang tidak sesuai dengan data, tidak terdapat 

pengembangan hasil pada masalah lain  

 Kerjasama kelompok kurang baik 

1 

Tidak melakukan tugas proyek 0 

 

Penilaian Keterampilan – Proyek 

Mata Pelajaran : …………… Guru Pembimbing : …………… 

Nama Proyek : …………… Nama : …………… 

Alokasi Waktu : …………… Kelas : …………… 

 

No Aspek 
Skor 

(1 – 5) 

1 

PERENCANAAN : 

a. Rancangan Alat 

- Alat dan bahan 

- Gambar rancangan/desain 

b. Uraian cara menggunakan alat 

 

2 

PELAKSANAAN : 

a. Keakuratan Sumber Data / Informasi 

b. Kuantitas dan kualitas Sumber Data 

c. Analisis Data 

d. Penarikan Kesimpulan 

 

3 

LAPORAN PROYEK : 

a. Sistematika Laporan 

b. Performans 

c. Presentasi 

 

Total Skor  
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 

PENILAIAN PRODUK 

 

Nama Produk  : ……………………………….. 

Nama Peserta Didik : ……………………………….. 

 

No Aspek Skor 

1 Perencanaan Bahan 1 2 3 4 

2 Proses Pembuatan 

a. Persiapan Alat dan Bahan 

b. Teknik Pengolahan 

c. K3 ( Keamanan, Keselamatan, dan Kebersihan) 

    

3 Hasil Produk 

a. Bentuk Fisik 

b. Bahan 

c. Warna 

d. Pewangi 

e. …….. 

    

Total Skor      

 Aspek yang dinilai disesuaikan dengan jenis produk yang dibuat 

 Skor diberikan tergantung dari ketepatan dan kelengkapan jawaban yang diberikan. Semakin 

lengkap dan tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor. 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 

PENILAIAN PORTOFOLIO 

Tugas 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 

Rubrik Penilaian 

Nama siswa : …………………. 

Kelas : …………………. 

No Kategori Skor Alasan 

1 1. Apakah portofolio lengkap dan sesuai dengan rencana?   

2 2. Apakah lembar isian dan lembar kuesioner yang dibuat sesuai?   

3 3. Apakah terdapat uraian tentang prosedur pengukuran/pengamatan yang 

dilakukan? 

  

4 Apakah isian hasil pengukuran/pengamatan dilakukan secara benar?   

5. Apakah data dan fakta yang disajikan akurat?   

6. Apakah interpretasi dan kesimpulan yang dibuat logis?   

7. Apakah tulisan dan diagram disajikan secara menarik?   

8. Apakah bahasa yang digunakan untuk menginterpretasikan lugas, 

sederhana, runtut dan sesuai dengan kaidah EYD? 

  

Jumlah   

Kriteria:  5 = sangatbaik,   4 = baik,   3 = cukup,   

    2 = kurang, dan   1 = sangat kurang 

 

 
 

Penilaian Keterampilan – Produk 

Mata Pelajaran : …………… Nama Peserta Didik : …………… 

Nama Produk : …………… Kelas : …………… 

Alokasi Waktu : ……………  

 

No Aspek 
Skor 

(1 – 5) 

1 Tahap Perencanaan Bahan  

2 

Tahap Proses Pembuatan : 

a. Persiapan alat dan bahan 

b. Teknik Pengolahan 

c. K3 (Keselamatan kerja, keamanan dan kebersihan) 

 

3 

Tahap Akhir (Hasil Produk) 

a. Bentuk fisik 

b. Inovasi 

 

Total Skor  
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Penilaian Keterampilan - Portofolio 

Mata Pelajaran  :  ………………………….. 

Kelas/Semester  :  ………………………….. 

Peminatan  :  ………………………….. 

Tahun Ajaran  :  2015/2016 

Judul portofolio  :  Pelaporan merancang /perakitan alat praktikum dan Penyusunan laporan praktikum 

Tujuan  :  Peserta didik dapat merancang/merakit alat dan menyusun laporan praktikum bidang 

studi sebagai tulisan ilmiah 

Ruang lingkup  : 

Karya portofolio yang dikumpulkan adalah laporan seluruh hasil rancangan/rakitan alat dan laporan 

praktikum bidang studi semester 1 

Uraian tugas portofolio 

1.  Buatlah laporan kegiatan merancang/merakit alat, laporan praktikum bidang studi sebagai tulisan ilmiah 

2.  Setiap laporan dikumpulkan selambat-lambatnya seminggu setelah peserta didik melaksanakan tugas 

 

Penilaian Portofolio Penyusunan Laporan Perancangan Percobaan dan Laporan Praktik 

Mata Pelajaran  : ………………… 

Alokasi Waktu  :   

Sampel yang dikumpulkan  :  Laporan 

Nama Peserta didik  : ………………… 

Kelas : ………………… 

No Indikator Periode 

Aspek yang dinilai 
Catatan 

/ Nilai 
Kebenaran 

Konsep 

Kelengkapan 

gagasan 
Sistematika 

Tata 

Bahasa 

1 …. ….      

2 Menyusun 

laporan 

perancangan 

percobaan  

      

3 Menyusun 

laporan 

praktikum  

      

4 …. ….      

 

Rubrik Penilaian portofolio Laporan Praktikum 

No Komponen Skor 

1 Kebenaran 

Konsep 

Skor 25 jika seluruh konsep bidang studi pada laporan benar 

Skor 15 jika sebagian konsep bidang studi pada laporan benar 

Skor 5 jika semua konsep bidang studi pada laporan salah 

2 Kelengkapan 

gagasan 

Skor 25 jika kelengkapan gagasan sesuai konsep 

Skor 15 jika kelengkapan gagasan kurang sesuai konsep 

Skor 5 jika kelengkapan gagasan tidak sesuai konsep 

3 Sistematika Skor 25 jika sistematika laporan sesuai aturan yang disepakati 

Skor 15 jika sistematika laporan kuang sesuai aturan yang disepakati 

Skor 5 jika sistematika laporan tidak sesuai aturan yang disepakati 

4 Tatabahasa Skor 25 jika tatabahasa laporan sesuai aturan 

Skor 15 jika tatabahasa laporan kuang sesuai aturan 

Skor 5 jika tatabahasa laporan tidak sesuai aturan 

Keterangan: 

Skor maksimal = jumlah komponen yang dinilai x 25 = 4 x 25 = 100 

 

Nilai portofolio = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁=  x 4 
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Penilaian Keterampilan – Tertulis (menulis karangan, menulis laporan dan menulis surat.) 

 

Penilaian Keterampilan – Tertulis (menulis karangan, menulis laporan dan menulis surat.) 

 

JUDUL 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 .......................................................

.. 

 

Mengetahui  

Kepala SMA N/S Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

……………………………………

 …………………………………

…. 

NIP/NRK. NIP/NRK.  

 

Catatan Kepala Sekolah 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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