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PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami 
mempunyai kesempatan yang sangat berharga untuk dapat 
menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh Tim Analisis 
Kebijakan (TAK) Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Bappenas, hingga menyusun laporan hasil kerja Tim 
yang kemudian dituangkan dalam bentuk buku. 
 
Adapun latar belakang dibentuknya Tim Kajian Strategi Kebijakan 
Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil  
adalah untuk   merespon  lemahnya daya saing, dan masih 
besarnya potensi pariwisata Indonesia khususnya potensi yang 
masih “tidur” di pulau-pulau kecil (PPK). Kajian ini ditujukan untuk 
menghasilkan rekomendasi kebijakan dan strategi untuk 
mengatasi permasalahan belum optimalnya pengelolaan pulau-
pulau kecil sebagai sumber pendapatan negara maupun 
masyarakat dari pembangunan pariwisata sehingga dalam jangka 
panjang diharapkan tercipta masyarakat kepulauan yang semakin 
sejahtera, berkesinambungan dan berkeadilan. 
 
Penyusunan buku laporan hasil kerja Tim ini telah melalui proses 
yang cukup panjang. Buku ini diharapkan dapat ditindaklanjuti 
sebagaimana mestinya dan menjadi panduan bagi para pemangku 
kepentingan (Stekholders) yang terlibat dalam pembangunan 
pariwisata baik kalangan pemerintah, dunia usaha, akademisi, 
praktisi, dan kalangan LSM yang menekuni bidang pariwisata 
. 
Akhir kata, atas selesainya buku laporan ini kami mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, baik 
dukungan teknis maupun substansi, termasuk kepada semua 
pihak yang telah memberi masukan untuk mereview draft buku ini 
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seperti Bapak Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA., Bapak Prof. Dr. Ir. 
Dietriech Geoffrey Bengen, DEA.Die., Ibu Dr. Myra P. Gunawan, 
dan Bapak Arif Rachman Hakim. 
 
Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi inspirasi  dalam rangka 
optimalisasi pembangunan pariwisata di pulau pulau kecil sebagai 
pusat pertumbuhan. Setelah wilayah tersebut dikembangkan 
sebagai kawasan wisata dan mampu mendatangkan turis dan 
devisa maka dalam jangka panjang diharapkan tercipta 
masyarakat kepulauan yang semakin sejahtera, aman dan damai 
sesuai dengan prinsip-prinsip dalam  pembangunan pariwisata 
yaitu  pro poor, pro growth, pro job, pro environment, inklusif, dan 
berkesinamabungan. 
 
 
 
Jakarta,  Januari 2015 
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REKOMENDASI 

Rekomendasi kebijakan pembangunan pariwisata di PPK merupakan 
masukan untuk memperkaya dokumen perencanaan pembangunan 
pariwisata dalam kurun waktu  2015-2019.Hal-hal penting yang perlu 
dilakukan dalam kurun waktu 2015-2019 agar pembangunan pariwisata di 
PPK dapat berjalan dengan baik adalah menyusun Grand Design dan Peta 
Jalan (Roadmap) Tatakelola Pembangunan Pariwisata di PPK yang 
didalamnya berisi beberapa strategi, meliputi: 
 
1. Memperbaiki landasan kebijakan pembangunan pariwisata di PPK 

melalui kerangka kerja menggunakan pendekatan manajemen 
strategis;  

2. Memperkuat  pendekatan multi disiplin dalam pembangunan 
pariwisata di PPK.  

3. Meningkatkan atraksi pariwisata yang ditawarkan di PPK; dan  
4. Memperkuat Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia 

menjadi daerah tujuan pariwisata 
 
Guna mewujudkan  strategi pembangunan pariwisata di PPK, perlu 
dukungan dari aspek kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan dengan 
uraian sbb: 
 
I. Dukungan Kelembagaan: 
 
1. Di tingkat Nasional, BUMN sebagai agent of development,  perlu 

dibentuk badan usaha sebagai operator pelaksana strategi dan 
kebijakan pembangunan pariwisata di PPK dalam bentuk Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Pariwisata disebut dengan PT. 
Pengembangan Pariwisata Indonesia/PT. PPI (Persero) atau disebut 
dengan Indonesia Tourism Development Cooperation (ITDC). Di 
tingkat daerah, bisa dibentuk Badan Usaha hasil kerjasama antara 
pemerintah daerah dengan Swasta. Ada beberapa bentuk organisasi 
yang telah berhasil berperan sebagai operator pelaksana kebijakan 
pembangunan pariwisata seperti:  
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i. PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)  atau lebih dikenal 
dengan Bali Tourism Development Corporation (BTDC). Sebagai 
BUMN, badan usaha ini didirikan dengan  tujuan utama 
menyelenggarakan tersedianya prasarana dan sarana, mengundang 
investor untuk membangun hotel serta mengelola dan memelihara 
Kawasan Pariwisata Nusa Dua. 

ii. Pemda DKI menunjuk PT Pembangunan Jaya, yang saat ini bernama 
PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA) sebagai Badan Pelaksana 
Pembangunan (BPP) Proyek Ancol, sebuah kawasan wisata terpadu. 

 
2. Membentuk unit khusus (task force) Tim Nasional  di tingkat pusat 

yang mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan dari para 
pemangku kepentingan (stakeholders) dalam membangun pariwisata 
di PPK. 

3. Meningkatkan kualitas SDM pembina dan pengelolaan pariwisata 
baik bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat  dan pelaku 
usaha pariwisata. 

4. Menyusun pedoman-pedoman sebagai standard operating procedure 
(SOP) pengelolaan pariwisata di PPK.   

5. Merumuskan strategi posisioning pembangunan pariwisata di PPK.  
6. Menyusun tata ruang PPK sebagai pedoman yang lebih teknis bagi 

perencanaan tata ruang PPK. 
7. Melakukan promosi investasi pembangunan pariwisata di PPK baik 

kepada investor dalam negeri maupun luar negeri. 
8. Melakukan survei untuk mengumpulkan data dan informasipeta 

potensi unggulan dari lapangan (biofisik, sosial ekonomi dan lain-
lain), dan   analisis kesesuaian lahan, daya dukung, dan ekonomi 
untuk pengembangan pariwisata di PPK.   

 
II. Dukungan Regulasi: 
 
1. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih terintegrasi. 

Keterkaitan lintas sektor akan menjadi mata rantai pendukung bagi 
gerak ke depan (moving forward) pembangunan pariwisata di PPK. 
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2. Menyusun peraturan perundang-undangan tentang sistem 
pengelolaan pembangunan pariwisata di PPKguna  mendorong 
peningkatan investasi pariwisata di PPK. 

 
III. Dukungan Pembiayaan: 

Perencanaan dan pelaksanaan optimalisasi pembangunan pariwisata di 
PPK menjadi destinasi unggulan dunia   membutuhkan angaran yang tidak 
sedikit antara lain untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan 
sumber daya manusia, pemasaran, dan pengembangan kelembagaan 
pariwisata. Mengingat kemampuan pemerintah untuk membiayai 
optimalisasi pembangunan pariwisata di PPK sangat terbatas, maka perlu 
dirumuskan hal-hal sebagai berikut: 

 
1. Merumuskan skema investasi pariwisata di pulau-pulau kecil dapat 

dilakukan dalam bentuk:  
i. Investasi Langsung, Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil 

sepenuhnya dilakukan oleh suatu Badan Usaha tanpa keikutsertaan 
Badan Usaha lain. Pengelolaan bersifat murni dapat dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah melalui BUMD maupun melalui badan 
Usaha Milik Swasta; 

ii. Kerjasama Badan Usaha, Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau 
kecil dilakukan melalui kerjasama pengelolaan antara Badan Usaha, 
baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) maupun Badan Usaha Milik Swasta. Kerjasama Badan 
Usaha tersebut dapat berbentuk kerjasama usaha patungan (Joint 
Venture), Kerjasama Operasi (Joint Operation), dan Bangun Operasi 
Serahkan (Build Operation Trunfer/BOT).  

2. Mengembangkan alternatif sumber-sumber pembiayaanlain untuk 
pembangunan pariwisata di PPK. 

 
Proyek Percontohan: 
 
Metetapkan beberapa proyek percontohan sebagai pembelajaran melalui 
Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Terbatas (P2Kawat) di PPK. 
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Daerah menyambut baik gagasan ini, dan daerah telah menyiapkan 
beberapa pulau yang akan dijadikan proyek percontohan.  Mengingat 
pulau-pulau kecil jumlahnya ribuan dengan berbagai kekhasannya, lokasi 
proyek percontohan  dapat dipilih dari 222 Kawasan Pengembangan 
Pariwisata Nasional (KPPN) yang tersebar di 50 DPN.Dalam kurun waktu 
2014-2019, prioritas utama pembangunan pariwisata di PPK adalah antara 
lain: 

a) PPK yang lokasinya berdekatan dengan Negara-negara tetangga seperti 
Singapura, Philipina, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Thailand. 

b) PPK yang lokasinya selama ini telah menjadi jalur pariwisata melalui 
laut (sea route). 
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RINGKASAN 

Alasan untuk memilih kajian pembangunan pariwisata di pulau-pulau kecil 
(PPK) karena nilai strategis PPK antara lain: 80-90 persen output perikanan 
nasional berasal dari perairan dangkal/pesisir pulau-pulau kecil; dan total 
ekonomi kelautan pulau-pulau kecil Indonesia dari 5 sektor potensial 
(perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, industri maritim dan 
perhubungan laut) mencapai angka US$ 400 milyar/tahun  atau setara 
dengan IDR 4.000 trilyun/tahun (Prof. Dietriech, 2014). Alasan lainnya 
adalah tekanan jumlah penduduk Indonesia yang semakin tinggi; dan 
kebutuhan pangan semakin meningkat.Pembangunan pariwisata 
diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan 
pembangunan di PPK. Pengembangan pulau-pulau kecil memiliki karakter 
khusus karena pulau-pulau ini pada umumnya memiliki sumber daya alam, 
aspek lingkungan, dan budaya yang khas. 

Pembangunan pariwisata diharapkan menjadi salah satu motor penggerak 
pertumbuhan pembangunan di PPK. Pengembangan pulau-pulau kecil 
memiliki karakter khusus karena pulau-pulau ini pada umumnya memiliki 
sumber daya alam, aspek lingkungan, dan budaya yang khas. Banyak 
kalangan bertanya-tanya mengapa Indonesia sebagai Negara kepulauan 
terbesar di dunia, pada tahun 2013 baru dikunjungi oleh 8,8 juta 
wisatawan manca negara (wisman). Jauh tertinggal dibandingkan Negara-
negara tetangga di ASEAN.Salah satu potensi pembangunan pariwisata 
Indonesia yang masih “tidur” hingga kini belum dimanfaatkan secara 
optimal adalah sumberdaya yang ada di pulau-pulau kecil (PPK) dan PPK 
terdepan.   

Ke depan, dunia industri pariwisata diprediksi akan mengalami 
pertumbuhan yang sangat tinggi dan menjadi motor penggerak sosial dan 
ekonomi dunia. UNWTO memperkirakan bahwa pada tahun 2020 negara-
negara di dunia akan kedatangan wisatawan mendekati 1,6 miliar orang.  
Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan diperkirakan 4,1 persen per 
tahun. Dari 1,6 miliar orang wisman tahun 2020, 1,2 miliar orang datang ke 
kawasan intraregional, dan 0,4 miliar orang dengan tujuan perjalanan jarak 
jauh.Indonesia  yang memiliki keunggulan potensi  sumber daya alam dan 
budaya berharap bisa mendapat bagian dari uang belanja para wisatawan. 
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Dari hasil kajian literatur dan diperkuat dengan survey lapangan di 
beberapa PPK seperti di Pulau Gilitrawangan (NTB), dan Pulau Fantacy 
Island dan Pulau Nipah telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, 
dan ancaman pembangunan pariwisata di PPK. Kompleksnya     
permasalahan dalam pengelolaan pariwisata di PPK  seperti: 
 
1. Sampai saat ini belum ada institusi yang mampu mengkoordinir dan 

mengintegrasikan kegiatan pembangunan di PPK dengan baik. 
Berbagai instansi seperti Pekerjaan Umum, Pariwisata, Perikanan, 
Permukiman, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan 
Perhubungan semua melakukan kegiatan di PPK namun masih 
bergerak secara sektoral.   

2. Pengembangan pariwisata di PPK belum berlandaskan  kajian potensi 
PPK. 

3. Ukuran yang kecil dan terisolasi (keterasingan) sehingga penyediaan 
prasarana dan sarana menjadi sangat mahal dan sumber daya 
manusia yang andal menjadi langka. 

4. Perencanaan pemanfaatan pembangunan pariwisata di PPK belum 
memperhatikan tata ruang Indonesia.   

5. Kurangnya dukungan dari pemerintah untuk pembangunan 
pariwisata di PPK.   

6. Rendahnya investasi dalam Pembangunan pariwisata di PPK. 
7. Masih lemahnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata di PPK. 
8. Belum semua daerah memiliki Rencana Induk Pembangunan 

Pariwisata Daerah di PPK. 
9. Rendahnya kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan 

di bidang pariwisata. 
10. Status kepemilikan tanah di PPK belum terdata dengan baik. 
11. Rumitnya pengurusan berbagai ijin pembangunan pariwisata di PPK. 
 
Hal-hal penting yang perlu dilakukan dalam kurun waktu 2015-2019 agar 
pembangunan pariwisata di PPK dapat berjalan dengan baik adalah 
menyusun Grand Design dan Peta Jalan (Roadmap) Tatakelola 
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Pembangunan Pariwisata di PPK yang didalamnya berisi beberapa strategi, 
meliputi: 
 
1. Memperbaiki landasan kebijakan pembangunan pariwisata di 

PPK melalui kerangka kerja menggunakan pendekatan 
manajemen strategis;  

2. Memperkuat pendekatan multi disiplin dalam pembangunan 
pariwisata di PPK.  

3. Meningkatkan atraksi pariwisata yang ditawarkan di PPK; dan  
4. Memperkuat Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di 

dunia menjadi daerah tujuan pariwisata 
 
Strategi Pertama, dalam rangka melaksanakan strategi berkaitan dengan 
pendekatan manajemen strategis, pemerintah baik pusat maupun 
pemerintah daerah perlu memperbaiki landasan dasar kebijakan 
pembangunan pariwisata yang didalamnya termasuk antara lain:  
a) Memperbaiki data statistik pariwisata di PPK. Dalam hubungan ini, 

pemerintah perlu membentuk “Forum Pariwisata Indonesia”  yang 
secara regular mengadakan pertemuan antara para pemangku 
kepentingan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembangunan 
pariwisata di PPK dari tingkat pusat, provinsi sampai ke tingkat 
kabupaten dan kota termasuk para pelaku industri pariwisata. Tujuan 
forum ini adalah untuk membahas isu-isu penting,    dan memperbaiki 
koordinasi antar dunia usaha, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten 
dan kota guna memperkuat posisi Indonesia sebagai Negara tujuan   
pariwisata dunia;  

b) Memperkuat kerjasama internasional. Indonesia sebagai anggota 
UNWTO, perlu  memberikan fokus perhatian dalam meningkatkan 
kerjasama tingkat multilateral. 
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Strategi Kedua, Pentingnya pendekatan multi disiplin dalam 
pembangunan pariwisata di PPK. Untuk itu perlu dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 

1. Memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas lembaga yang memiliki 
tugas dan fungsi dalam pembangunan pariwisata di PPK. Berbagai 
kebijakan pembangunan memberikan pengaruh terhadap penciptaan 
kewirausahaan. Dalam hubungan ini, kebijakan pembangunan 
pariwisata perlu diselaraskan dengan kebijakan ekonomi daerah yang 
akan dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Kebijakan ini 
diharapkan akan memberikan hasil pembangunan pariwisata yang 
optimal. Pariwisata bergantung pada stabilitas harga. Pariwisata 
mendapatkan keuntungan dari kebijakan fiskal dengan pajak yang 
rendah, kerangka usaha yang berlandaskan dengan  peraturan 
perundang-undangan, dan berkurangnya pungutan-pungutan (red 
tape). Membuka pasar merupakan salah satu aspek penting  yang 
akan menghasilkan  insentif bagi para pelaku pariwisata untuk 
berinovasi sehingga daya saing perusahaan akan meningkat. 

2. Meningkatkan Kebijakan koordinasi dan kerjasama di tingkat Provinsi 
dan Kabupaten/Kota.Tujuan utama dari kebijakan ini adalah 
meningkatkan kolaborasi antara berbagai kebijakan. Berikut ini 
beberapa kebijakan yang penting dalam pembangunan  pariwisata di 
PPK: 

 Perencanaan dan pembangunan regional.  Daerah menjadi basis 
pembangunan pariwisata.  Kondisi sumber daya alam yang 
terbatas dijadikan penentu pembangunan pariwisata. Dalam 
jangka panjang, sumber daya yang terbatas ini perlu dilindungi. 

 Sinergi antara sektor ekonomi kelautan dengan industri menjadi 
prioritas tinggi  karena merupakan kunci utama dalam 
pembangunan pariwisata di PPK. 

 Kebijakan Lingkungan dan perubahan iklim.  
 Strategi Pembangunan yang Berkelanjutan. 
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Strategi Ketiga, meningkatkan Kualitas Daya Tarik Pariwisata. Dalam 
rangka meningkatkan daya saing sebagai daerah tujuan wisata, perlu 
meningkatkan kualitas daya tarik pariwisata.Tanggungjawab utama dalam 
peningkatan kualitas daya tarik adalah perusahaan yang bergerak dalam 
mengembangkan daya tarik pariwisata. Pemerintah memberikan 
dukungan kepada perusahaan dengan memfasilitasi antara lain dalam 
bentuk inovasi-inovasi, kerjasama, dan insentif investasi pembangunan 
pariwisata di PPK.  

Strategi Keempat,memperkuat kehadiran Indonesia sebagai Negara 
kepulauan terbesar di dunia menjadi daerah tujuan pariwisata dunia. 
Tujuan utama strategi ini adalah untuk memperkuat koordinasi pemasaran 
dari berbagai kalangan  termasuk dunia usaha di tingkat pusat pusat, dan 
daerah.  Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang penting antara lain:  

1. Peningkatan Peran Pemerintah.Dalam kerangka globalisasi, Indonesia 
membutuhkan organisasi pariwisata yang mampu memberikan 
layanan bagi kehadiran pasar yang mengesankan dan terpadu.  Untuk 
itu dibutuhkan kerjasama  di bidang pariwisata antara tingkat 
nasional dan regional. Disamping itu, dalam persaingan global, perlu 
memberikan perhatian kepada industri usaha kecil.Dalam rangka 
pembagian kerja antara organisasi pariwisata lokal dan regional,tugas 
utama dari pemerintah adalah mengembangkan produk dan pasar 
baru, memperkuat fungsi koordinasi,  memberikan dukungan 
konsultasi dalam pengembangan produk berharga internasional.   

2. Koordinasi dan kerjasama dalam mempromosikan pariwisata PPK 
oleh pemerintah. Pemasaran pariwisata nasional adalah salah satu 
faktor kunci penting yang  merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan  dengan  promosi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk   
memperkuat koordinasi dan kerjasama antara para pelaku pariwisata 
nasional dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab  untuk 
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mempromosikan Indonesia sebagai sebuah Negara yang memiliki 
potensi ekonomi yang besar khususnya pariwisata di PPK. 
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Banyak kalangan bertanya-tanya 
mengapa Indonesia sebagai Negara 
kepulauan terbesar di dunia, pada 
tahun 2013 baru dikunjungi oleh 8,8 
juta wisatawan manca negara 
(wisman). Jauh tertinggal 
dibandingkan Negara-negara 
tetangga di ASEAN seperti Malaysia 
25,7 juta, dan  Thailand 26,6 juta. 

1.1 Latar Belakang 

 
Berbagai organisasi internasional antara lain PBB, Bank Dunia, The United 
Nationsfor World Tourism Organization (UNWTO)telah mengakui bahwa 
pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 
manusia terutama menyangkut kegiatan sosial ekonomi1.Ke depan, 
industri pariwisata dunia diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang 
sangat tinggi dan menjadi motor penggerak sosial dan ekonomi dunia. 
UNWTO memperkirakan bahwa pada tahun 2030 negara-negara di dunia 
akan kedatangan wisatawan mendekati 1,8 miliar orang (Gambar 1) 

Gambar: 1. 

 

 

 

 

 

Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan diperkirakan 4,1 persen per 
tahun. Wilayah Asia Timur dan Pasifik diperkirakan mencapai 

                                                             
1The United Nations for World Tourism Organization (UNWTO) Report 
2013. 

BAB 1 

PENDAHULUAN 
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pertumbuhan yang tinggi yaitu 6,5 persen. Angka estimasi UNWTO ini 
sudah tentu sangat menggiurkan pelaku usaha pariwisata.Potensi itu tak 
boleh hanya dibiarkan menjadi peluang liar yang sulit ditangkap.Oleh 
sebab itu banyak negara terutama di Asia Pasifik berpacu dan berbenah 
diri untuk membangun industri pariwisatanya.Indonesia  yang memiliki 
keunggulan potensi sumber daya alam dan budaya berharap bisa 
mendapat bagian dari uang belanja para wisatawan dunia. 

Salah satu potensi pembangunan Indonesia yang hingga kini belum 
dimanfaatkan secara optimal “masih tidur” adalah sumber daya yang ada 
di pulau-pulau kecil (PPK). Pulau-pulau kecil dengan keanekaragaman 
hayati yang tinggi, keunikan biofisik dan kekhasan budaya masyarakatnya 
memiliki potensi besar sebagai salah satu sumberdaya penggerak 
pembangunan pariwisata. Industri pariwisata melibatkan hampir semua 
sektor ekonomi baik yang tergolong tourism characteristic industry seperti 
hotel dan restoran maupun tourism connected industry yaitu industri yang 
sepintas  berkaitan denganindustri pariwisata namun sebagian demand 
nya berasal dari pariwisata.  

Alasan untuk memilih kajian pembangunan pariwisata di pulau-pulau kecil 
(PPK) karena nilai strategis PPK antara lain: 80-90 persen output perikanan 
nasional berasal dari perairan dangkal/pesisir pulau-pulau kecil; dan total 
ekonomi kelautan pulau-pulau kecil Indonesia dari 5 sektor potensial 
(perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, industri maritim dan 
perhubungan laut) mencapai angka US$ 400 milyar/tahun  atau setara 
dengan IDR 4.000 trilyun/tahun (Prof. Dietriech, 2014). Alasan lainnya 
adalah tekanan jumlah penduduk Indonesia yang semakin tinggi; dan 
kebutuhan pangan semakin meningkat.Pembangunan pariwisata 
diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan 
pembangunan di PPK. Pengembangan pulau-pulau kecil memiliki karakter 
khusus karena pulau-pulau ini pada umumnya memiliki sumber daya alam, 
aspek lingkungan, dan budaya yang khas. 
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Gambar: 2 

Secara geoekonomi, posisi 
Indonesia sangat strategis, 
menghubungkan benua Asia 
dan Australia serta Lautan 
Pasifik dan Hindia.  Dari hasil 
studi UNCTAD 2009, sekitar 
45% total barang dan 
komoditas perdagangan 
antar bangsa di dunia 
dengan nilai US$ 1.500 
triliun/tahun diangkut oleh 
kapal-kapal niaga melalui 
laut Indonesia (Gambar:2)2.  

Sektor ekonomi kelautan 
adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, 
dan/atau yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautanuntuk 
menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan umat manusia (Dahuri, 
2003; Kildow, 2005)34.Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari sangat 
besar, dan diikaruniai berbagai macam ekosistem pesisir dan laut (pantai 
berpasir, goa, laguna, estuaria, hutan mangrove, padang lamun, rumput 
laut, dan terumbu karang) yang paling indah dan relatif masih ’perawan’ 
(pristine, unspoiled) (Mann, 1992).  

Luas ekosistem terumbu karang mencapai 85.707 km2 (18% dari total luas 
terumbu karang didunia), dihuni oleh ratusan jenis ikan hias (263 jenis). 
Komunitas mangrove terluas di dunia = 4,25 juta ha (27% luas hutan 

                                                             
2
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Annual Report 2009. 

3Dahuri, 2003; Kildow, 2005,The importance of estimating the contribution of the oceans to 
national economies. 
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mangrove dunia = 15,9 juta ha). 10 ekosistem terumbu karang terindah 
dan tarbaik di dunia, 6 berada di PPK tanah air seperti : Raja Ampat, 
Wakatobi, Taka Bone Rate, Bunaken, Karimun Jawa, dan Pulau Weh (WTO, 
2000). 
 
Mengelola potensi pulau-pulau kecil di Indonesia yang demikian terisolir 
dan susah dijangkau menjadi semakin mendekati momentumnya. 
Pasalnya, selain memiliki nilai strategis, muncul kecenderungan perubahan 
titik episentrum ekonomi dunia, yang kini semakin bergeser dari kawasan 
petro-dollar di Timur Tengah ke kawasan Pasifik yang potensial. Pakar 
futurologi John Hay mengungkapkan, "Atlantik adalah samudra masa 
lampau, Mediterania (laut tengah) adalah samudra masa kini, dan Pasifik 
adalah samudra masa depan (ocean of the future)" (John Naisbitt dan 
Patricia Aburdene, 1990). 
 

 
 

Ada beberapa permasalahan dalam pembangunan pariwisata di PPK 
antara lain: 

1. Lemahnya penciptaan produk destinasi pariwisata. Untuk 
meningkatkan kunjungan wisatawan baik manca negara maupun 
wisatawan nusantara diperlukan pemasaran pariwisata. Dari sisi 
pemasaran ada dua kunci pokok yang diperlukan yaitu pasar dan 
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produk. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata 
adalah lemahnya penciptaan produk destinasi pariwisata, dan 
terkesan produk-produk wisata yang ada “lama” dan “menoton”.  

2. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata di PPK 
belum terintegrasi dengan baik.   Beberapa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pengelolaan PPK termasuk di 
dalamnya pembangunan pariwisata masih bersifat sektoral.Saat ini 
ada beberapa instansi terlibat dalam pembangunan pariwisata di PPK 
seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota. Setiap instansi baik pusat maupun daerah memiliki 
landasan kebijakan pembangunan pariwisata di PPK. 

3. Penjualan pulau. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di pulau-pulau kecil (PPK), muncul gagasan dari 
masyarakat untuk menjual pulau. Ada beberapa pulau yang diisukan 
telah dijual melalui internet privateislandonile.com yang berbasis di 
Canada antara lain: Tiga pulau di Kepulaan Mentawai, Sumatra Barat  
dengan harga mulai dari US$ 4 juta hingga US$ 8 Juta;   Pulau 
Kumbang dan Pulau Menyakan di Karimun Jawa;   Pulau Panjang dan 
Pulau Meriam Besar di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; Pulau 
Bidadari di NTB;  Warga Natuna, Muktar menjual limapulau di 
Kepulauan Bawah, Natuna Selatan, karena kesulitan keuangan, 
Batam. 

4. Pembiayaan. Kemampuan pemerintah untuk membiayai optimalisasi 
pembangunan pariwisata di PPK sangat terbatas. Perencanaan dan 
pelaksanaan optimalisasi pembangunan pariwisata di PPK menjadi 
destinasi unggulan dunia   membutuhkan angaran yang tidak sedikit 
antara lain untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan 
sumber daya manusia, pemasaran, dan pengembangan kelembagaan 
pariwisata.  
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Ada beberapa negara yang terdiri dari pulau-pulau kecil menjadi pemain 
utama pariwisata tergabung dalam Small Island Developing State (SIDS) 
seperti di Caribbean, Samudera India, Samudera Pacific, dan kepualuan di 
Africa. Bagi negara-negara di kepulauan ini, pembanguna pariwisata 
menjadi pilihan utama untuk bertahan ditengah-tengah persaingan 
ekonomi global (Vossenaar 2004 and Twining-Ward et al. 2002)5. 
 
Memperhatikan potensi pulau pulau kecil, dan tren perkembangan 
pariwisata dunia dan juga pariwisata di PPK di beberapa negara,  maka PPK 
layak dirancang dan dikembangkan menjadi produk-produk destinasi 
unggulan dunia yang selama ini pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil 
masih belum optimal karena perhatian dan kebijakan Pemerintah lebih 
berorientasi ke darat.  

                                                             
5Vossenaar 2004, Twining -Ward (2002), Trade and the environment: an 

important relationship for SIDS. In UNCTAD (ed.):57-90. 
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Mengingat besarnya potensi pembangunan di PPK,  kajian hanya terfokus 
pada strategi kebijakan perencanaan pembangunan pariwisata di PPK 
sebagai pusat pertumbuhan ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, 
lingkungan, dan pertahanan keamanan. Kajian ini diawali dengan uraian 
kinerja dan prospek pariwisata dunia, kinerja pembangunan pariwisata di 
dalam negeri, potensi pariwisata di PPK, analisis hasil survey dengan 
SWOT, studi perbandingan (bencmarking), dan dilanjutkan dengan 
masukan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi pembangunan 
pariwisata di PPK ke depan. 

1.2. Tujuan 

Penulisan Naskah Kebijakan (Policy Paper) ini bertujuan untuk 
menghasilkan rekomendasi kebijakan dan strategi untuk mengatasi 
permasalahan belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil sebagai 
sumber pendapatan negara maupun masyarakat dari pembangunan 
pariwisata sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercipta masyarakat 
kepulauan yang semakin sejahtera, berkesinambungan dan berkeadilan. 

1.3. Ruang Lingkup Naskah Kebijakan 

Ruang lingkup naskah kebijakan ini dibatasi pada optimalisasi pengelolaan 
pulau-pulau kecil ditinjau pembangunan pariwisata. Dalam hubungan ini 
akan dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

 
a. Melakukan identifikasi data dan informasi berkaitan dengan: 1. 

Trenpariwisata dunia; 2. Perkembangan kinerja pembangunan 
pariwisata; 3. Berbagai kebijakan pembangunan pariwisatadi PPK; 4. 
Isu pembangunan pariwisatadi PPK. 

b. Melakukan perbandingan (benchmarking) dengan negara lain dalam 
pelaksanaan strategi dan kebijakan pembangunan pariwisata di PPK. 

c. Merumuskan alternatif kebijakan (policy options) kebijakan investasi 
pembangunan pariwisata di PPK. 

d. Menetapkan opsi dari berbagai alternatif kebijakan pembangunan 
pariwisata di PPK. 
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1.4. Metodologi 

Penyusunan naskah kebijakan ini menggunakan metodologi deskriptif-
analitis dengan dukungan review data dan analisa kebijakan, review dan 
analisa perkembangan pembangunan pariwisata, diperkuat dengan 
pendalaman materi melalui pengumpulan data primer maupun sekunder 
yang diperoleh di lapangan maupun berdasarkan desk study, dan diskusi 
dan wawancara mendalam dengan para praktisi, dan pakar. 

1.5. Langkah-langkah Penyusunan Naskah Kebijakan 

Penyusunan naskah kebijakan dilaksanakan melalui tahapan pelaksanaan 
seperti tercantum dalam Gambar 3, sebagai berikut: 
a. Analisa Situasi. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap 

perkembangan pembangunan pariwisata baik di tingkat 
internasional, regional, dan nasional. 

b. Review Awal.Pada tahap ini, dilakukan identifikasi permasalahan dan 
tantangan pengelolaan pulau-pulau kecil  dan strategi 
pengembangannya ke depan. 

c. Serial Diskusi.Merupakan tahaprountable discussionyang dilakukan 
untuk membahas secara lebih dalam perencanaan pariwisatadi 
pualu-pulau kecil ke depan dengan melibatkan pakar, praktisi dan 
pemangku kepentingan terkait. Diharapkan dari serial diskusi yang 
dilakukan dapat diperoleh informasi sebagai masukan perumusan 
selanjutnya.  

d. Perumusan.Tahap perumusan dilakukan untuk menyusun naskah 
kebijakan dengan memperhatikan hasil-hasil serial diskusi, analisa 
situasi, studi pustaka dan analisa data. Hasil akhir dari tahap ini 
adalah dihasilkannya draft strategi pengelolaan pulau-pulau kecil 
untuk pembangunan pariwisata. 

e. Studi Pustaka.Dilakukan dengan cara menggali informasi dari 
berbagai sumber tertulis seperti buku, laporan hasil kajian, peraturan 
perundang-undangan, studi best practices dari negara-negara lain, 
dan referensi tertulis lainnya yang relevan dengan tujuan 
penyusunan naskah kebijakan. 
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f. Diskusi dengan Mitra Kerja Terkait.Tahap diskusi dengan mitra kerja 
terkait dilakukan untuk proses pematangan, pemantapan, 
pengayaan, dan penajaman konsep dengan pelibatan stakeholders 
terkait. Hasil akhir dari tahapan ini adalah penyempurnaan konsep. 

 

Gambar3: Langkah-langkah penyusunan naskah kebijakan 
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2.1. Kinerja Pariwisata Dunia 

 
The World Tourism Organization 
(UNWTO) AnnualReport 2013 
menyebutkan bahwa sektor 
pariwisata menyumbangkan 9 
persen dari GDP Dunia, dan sekitar 
6% persen ekspor dunia berasal 
dari pariwisata, dengan nilai 

ekspor pariwisata sebesar US$ 1,4 triliun (Gambar: 4) 
 

Gambar: 4 
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Sejak tahun 1995 jumlah wisman terus mengalami peningkatan. Pada 
tahun 2013 diseluruh dunia, jumlah wisatawan manca negara (Wisman) 
meningkat 5% menjadi 1,087 juta orang dibandingkan dengan tahun 2012. 
Sebagian besar destinasi dunia mengalami pertumbuhan positif.   
Pertumbuhan regional tertinggi adalah di kawasan Asia Pasifik (6%), Afrika 
(6%), dan Eropa (5%) sebagaimana nampak pada Gambar: 5.  
 

Gambar 5: Jumlah Wisman di Seluruh Dunia (1995-2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pada tahun 2013, ditinjau dari sisi kawasan, kawasan Asia Pasifik menjadi 
kawasan pariwisata yang termasuk pertumbuhannya sangat tinggi yaitu 
tumbuh sebesar 6,2% dengan perolehan devisa sebesar US$ 359 juta 
dengan jumlah Wisman sebanyak 248 juta orang.  Kinerja pariwisata 
terbaik di kawasan ini adalah sub region Asia Tenggara dengan 
pertumbuhan 10,5%. Pertumbuhan yang tinggi adalah Jepang(24%) dan 
Taiwan (9,6%). Kunjungan Wisman ke kawasan Asia Timur tumbuh 10,5%. 
Pertumbuhan kunjungan Wisman ke kawasan ini rata-rata tumbuh 2 digit 
yaitu Vietnam tumbuh 10,6% dengan jumlah wisman sebesar 7,5 juta 
orang, Kamboja 17,5% dengan jumlah wisman 4,2 juta, Thailand 18,8% 
dengan jumlah wisman 26,5 juta orang, dan Indonesia 9,4% dengan jumlah 
wisman 8,8 juta orang.  

2.2. Pergeseran Tren Pasar 

Karakteristik wisatawan terus mengalami perkembangan sehingga 
mendorong industri pariwisata menyesuaikan diri dengan kebutuhan 
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konsumen. Dari sisi produk, kurun waktu 1995-2001 terjadi transformasi di 
bidang pariwisata,  hanya 2-3% wisatawan melakukan trasformasi ke 
ekowisata, wisata petualangan atau jenis wisata interaktif lainnya. 
Transformasi terus berlanjut, pada tahun 2001-2008, 15-20% tren produk 
yang dimintai wisatawan selain ekowisata, wisata petualangan juga 
tumbuh minat lainnya yaitu wisata medis, tumbuh minat wisatawan 
menginap di perumahandengan penduduk. 
 

 
Pulau Komodo 
 
 
Pantai Dreamland-Bali 
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Ke depan, tren produk yang diminati wisatawan bergeser   ke arah 
kesadaran lingkungan, wisatawan dalam berwisata ingin memiliki 
pengalaman tentang peristiwa yang mengesankan yang terjadi di daerah 
tujuan wisata, tumbuhnya produk penting seperti pemulihan kesehatan 
dikombinasikan dengan wisata spiritual. Terkait dengan daerah tujuan 
wisata, wisatawan lebih memilih kawasan pantai (beach), daerah tujuan 
wisata yang memiliki kesadaran lingkungan. Metode perjalanan wisatawan 
masih menggunakan transportasi udara, menigkatnya pemesanan 
perjalanan wisata  melalui online, sebagian besar perjalanan wisata adalah 
penduduk usia 55 tahun dan di atas 55 tahun (aging populations). 

2.3. Minat Khusus (Niche Producs) 

Selama ini kita terjebak pada paradigma bahwa bila jaringan infrastruktur 
fisik seperti jalan, jembatan, listrik, hotel belum sempurna maka tidak 
mungkin mengembangkan sektor kepariwisataan. Dalam konteks 
pengembangan untuk tipologi wisatawan psycocentris, yaitu wisatawan 
yang hanya ingin mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah 
mempunyai fasilitas dengan standar yang sama dengan di negaranya, hal 
tersebut mungkin benar.  

Namun, merebaknya tren wisata minat khusus (niche products) dan 
tipologi wisatawanallocentris yaitu wisatawan hanya ingin mengunjungi 
tempat-tempat yang belum diketahui, bersifat petualangan, dan mau 
memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat lokal merupakan  
peluang besar pengembangan kepariwisataan berbasis alam (nature) dan 
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budaya (culture) secara terfokus.    

Tema-tema terkait dengan niche produk termasuk kesaradan lingkungan, 
tanggungjawab sosial, wisatawan ingin memiliki pengalaman baru di 
bidang pariwisata.Produk-produk niche yang dapat dikembangkan untuk 
merespon kebutuhan pasar antara lain ekowisata, wisata-relawan atau 
wisata-amal, wisata olahraga, wisata-festival; wisata petualangan; dan 
wisata persiapan melahirkan.Ada beberapa studi kasus pengembangan 
niche produk dibeberapa Negara   (Tabel 1). 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1: Studi Kasus Pengembangan Niche Produk 

The 
ultimet 
Indonesia 
surfing 
sports 
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Pulau Hoga, Wakatobi 
 

Di era industri pariwisata 
global, niche produk 
menunjukkan beragam produk 
yang inovatif untuk memenuhi 
segmen pasar tertentu. Niche 
produk dapat didefinisikan 
sebagai produk minat khusus, 
budaya, dan/atau aktivitas 
pariwisata dengan jumlah 

wisatawan 
sedikit/terbatas.Wisatawan 

niche sangat kontras dengan 
wisatawan masal terdiri dari 
jumlah wisatawan yang besar. 
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Karakteristik dari niche produk adalah fokus, menemukan sesuatu yang 
sebelumnya diabaikan atau kebutuhan yang diabaikan. 
 

2.4. Pembangunan Pariwisata di Beberapa Negara SIDS 

 
Ada beberapa negara yang 
terdiri dari pulau-pulau kecil 
yang menjadi pemain utama 
pariwisata di kepulauan 
tergabung dalam Small Island 
Developing State (SIDS) seperti 
kepulauan Caribbean, 
kepulauan di samudera india, 
samudera pacific, dan 
kepualuan di Africa. Bagi 
negara-negara di kepulauan 

ini, pembanguna pariwisata menjadi pilihan utama untuk bertahan 
ditengah-tengah persaingan ekonomi global (Vossenaar 2004 and Twining-
Ward et al. 2002). 
 

 
Berdasarkan laporan dari United Nations 2010, banyak negara yang terdiri 
dari pulau-pulau kecil tergantung pada sektor pariwisata sebagai sektor 
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kunci untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.Ketergantungan 
yang tinggipada pariwisata karena rentannya ekonomi di negara-negara 
yang tergabung dalam SIDS. Pada tahun 2007, jumlah devisa yang diterima 
SIDS rata-rata 51% dari total nilai ekspor atau meningkat 42% 
dibandingkan dengan keadaan tahun 2000. Di Maldives pada tahun 2007, 
jumlah devisa yang diperoleh dari pariwisata adalah 57% dari GDP. 

2.4.1. Caribbean 
The Caribbean Islands SIDS region 

Di Caribbean yang terkenal 
dengan wisatawan massal 
berbasis kapal pesiar, 
pembangunan infrastruktur 
seperti bandara, jalan, 
pelabuhan dibiayai dari 
bantuan negara-negara 
donor, kredit dari Bank Dunia, 
pembangunan jaringan hotel 
antara lain oleh Hilton, Holidy 
Inn, dan Sheraton (Mullings 
2004 and McElroy 2004)6. 
Ketika infrastruktur telah 
dibangun dan pesawat siap 
mendarat di kepulauan 
Caribbean, wisatawan massal 
yang didominasi oleh orang-
orang kaya (high income 
people) siap membeli 

berbagai kebutuhan yang diperlukan.Hasilnya, Caribbean menjadi kawasan 
pariwisata yang paling dikenal dunia (McElroy 2004). Satu hal yang paling 
terkenal di Caribbean adalah wisatawan massal dengan jalur kapal cruise, 

                                                             
6Mullings 2004 and McElroy (2004). Caribbean tourism: 

trouble in paradise? In Skelton (ed.): 97- 117. 
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pada tahun 1990, 46% dari keseluruhan industri cruise dunia berada di 
Caribbean (Mullings 2004). 

2.4.2. Samudera Pasifik 
Sebagaimana di Caribbean, bisnis 
pariwisata di Samudera Pacifik juga 
dimulai dengan  kapal 
pesiar/cruise. Dengan adanya krisis 
di Asian, pembangunan pariwisata 
di Samudera Pasific fokus pada 
pengembangan resort yang 
dibangun oleh Hyatt, Robinson, 
Club Med (Scheyvens 2004 and 
Lockwood 2004)7. Di kawasan ini, 
pembangunan pariwisata 
menggunakan konsep partisipasi 

masyarakat (community development), dan pembanguan pariwisata yang 
berkesinambungan (sustainable tourism development).Masyarakat lokal di 
Pulau-pulau kecil seperti Cook Islands dan Samoa menyediakan hotel-hotel 
kecil, usaha akomodasi dan tour operator (Lockwood 2004)8.  Kegiatan 
pariwisata dikawasan ini antara 
lain eko-wisata, wisata bahari, 
dan wisata budaya semakin 
meningkat secara signifikan 
(Treloar,2005). 
 
 
 A typical Samoan fale budget  
Accommodation 

                                                             
7Scheyvens,   (2004), Strategies for sustainable development: Experiences 

from the Pacific (pp. 109-124). Sydney: UNSW Press. 
8Lockwood, V. S. (2004). The Global imperative and Pacific Island 

societies. In V. S. Lockwood (Ed.), Globalization and culture change in 
the Pacific Islands (pp. 1- 39), New Jersey: Pearson/ Prentice Hall. 



 

29 
  

Banyak negara-negara yang masuk ke dalam kelompok SIDS seperti 
kepulauan Vanuatu, Palau and Solomon fokus pada konsep wisata minat 
khusus (niche tourism concepts) seperti di Palau fokus pada wisata 
menyelam (eco-dive-tourism) atau wisata budaya di PNG. Kepulauan di 
Samoa menggunakan pendekatan pembangunan wisata yang 
berkesinambungan. Pusat atraksi pariwisata di Samoa fokus  menikmati 
keindahan alam dan pemandangan yang indah anugerah Tuhan yang 
Maha Esa. Para wisatawan dapat melakukan observasi dan berpartisipasi 
pada kehidupan budaya masyarakat Samoa yang sangat unik dan menarik 
termasuk ritual-ritual tradisi, berbagai festival, dan kegiatan-kegiatan 
kerajinan lokal/craftworks (Treloar et al. 2005:250)9.Di Samoa telah 
tumbuh usaha-usaha kecil dan usaha akomodasi rumah-rumah tradisional 
yang disebut fales /rumah asli masyarakat setempat (indigeneous) yang 
dibangun di pinggir pantai (Scheyvens 2002).Usaha akomodasi ini dimiliki 
dan dioperasikan oleh masyarakat lokal. Di Samoa juga terdapat resort-
resort, tetapi masyarakat  menolak  untuk mundur sebagai pengendali 
lahan mereka termasuk disewa walaupun secara financial 
menguntungkan. Dalam hubungan ini, masyarakat lokal diberdayakan 
untuk mengelola pariwisata di negaranya sendiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indian Ocean Region 
                                                             
9Treloar et al. 2005:250 Introduction to the Pacific Islands., in 

Cooper & Hall (eds): 165- 
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The Indian Ocean SIDS region3 

2.4.3. Samudera India 
Maldive yang berada di Samudera 
India menikmati industri pariwisata 
sebesar 28% GDP tahun 2005 
sehingga negara ini sangat 
tergantung dengan wisatawan 
manca negara. Pada tahun 1981 
dibuka bandara internasional 
sebagai pelaksanaan master plan 

pertama.Pemerintah 
mengembangkan konsep wisata 
resort di kepulauan bercirikan 
budaya. Konsep ini disebut dengan 

“kebijakan satu pulau satu resort”/one island one resort policy 
(Caduff 2006)10. Sampai saat ini pemerintah Maldive telah 
menghasilkan tiga master plan, dan menempatkan pembangunan 

pariwisata berkelanjutan.Dari sejak awal, isu pokok yang penting 
agar berhasil dalam pembangunan pariwisata, Kementerian 

                                                             
10  Caduff, Andreas (2006) Sporttourismus und Nachhaltige Entwicklung in 

Fremdenverkehrsregionen: Eine tourismusgeographische Raumanalyse -
dargestellt anhand von Fallbeispielen in Süd- und Südostasien. 
Dissertation. JohannesGutenberg - Universität Mainz:202-272. 
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Pariwisata mengingatkan pentingnya melakukan proteksi terhadap 
lingkungan khususnya terkait dengan ekosistem laut.  Selain factor 
cuaca, keunikan ekosistem laut menjadikan Maldive sebagai daerah 
tujuan wisata bagi kalangan wisatawan mancanegara (Caduff 2006) 
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2.5. Aktor Utama Pembangunan Pariwisatadi PPK 

 
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh The Centre 
for Ecotourism and Sustainable Development (CESD), 
melalui Marine Program dari World Wildlife Fund 
(WWF), pembangunan pariwisata di coastal/marine, 
pulau-pulau kecil,  di dunia dikendalikan oleh dua 
aktor utama yaitu: (a) para pengambil keputusan 
terkait dengan hak guna tanah untuk pembangunan 
pariwisata. Pengambil keputusan tersebut adalah 
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 
Dalam hubungan ini, pemerintah bekerjasama 
dengan investor yang mendukung pembangunan 
infrastruktur yang sumber pembiayaan dari  
lembaga pemerintah dan investasi swasta; (b) 
kalangan industri pengembang real estate termasuk 

principal lembaga pembiayaan dan pengembang real estate terutama 
kalangan swasta yang mampu mengoperasikan dari tingkat lokal sampai ke 
tingkat global. Disamping itu, WWF juga melihat ada dua aktor lainnya 
sebagai pemain di level kedua yang sangat berpengaruh dalam 
pembangunan pariwisata di PPK yaitu:(a) Para operator pariwisata seperti 
jaringan hotel dan jalur pelayaran (cruise lines); (b) para 
konsumen/wisatawan dan permintaan wisatawan. 

2.6. Kinerja Pariwisata Nasional 

Pada tahun 2013, kunjungan Wisman mencapai 8,8 juta orang dan target 
tahun 2014 sebesar 9,5 juta orang. Sementara itu, rata-rata pengeluaran 
perkunjungan juga meningkat sekitar 9,02 persen. Perkiraan penerimaan 
devisa dari kunjungan wisman pada tahun 2010 mencapai USD 7,6 milyar, 
meningkat sebesar 20,63 persen dari tahun 2009 yang sebesar USD 6,3 
milyar (Tabel 3).Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) 
juga mengalami peningkatan dari 229,73 juta pergerakan pada tahun 2009 
menjadi 234,38 juta pergerakan pada tahun 2010. Hal ini berdampak pada 
meningkatnya total pengeluaran wisnus dari Rp. 137,91 trilliun menjadi 
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Rp. 150,49 trilliun.   
 

Tabel 3: Jumlah Wisman dan Wisnus Tahun 2013 dan Target Tahun 2014 
 

No. 
 

Uraian 2013 Target 
2014 

I Wisatawan Manca Negara 
1 Jumlah kunjungan (juta orang) 8,8 9,5 
2 Devisa yang dihasilkan (miliar USD) 10,054 11,176 
3 Pengeluaran /wisman/kunjungan (US$) 1.142 1.165 
II Wisatawan Nusantara 
1 Jumlah pergerakan (juta perjalanan) 245,3 248 

Pada tahun 2013, berdasarkan data kunjungan wisman yang diperoleh dari 
hasil pencatatan pintu masuk bandara masih didominasi oleh bandara 
Ngurah Rai-Bali, Soekarno Hatta-Jakarta, dan Batam masing-masing 
berjumlah 3. 241. 889 orang, 2.240. 502 orang, dan 1.336.430 orang 
disusul oleh Bandara Polonia/Kualanamo sebanyak 225.550 orang, 
bandara lain sebanyak 1. 757 .758 orang.Wisman yang datang ke 
Indonesia didominasi dari Asia Pasific dilanjutkan dengan wisman dari 
Eropa, Amerika. Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya jumlah 
kunjungan terbanyak berasal dari Singapura yang mencapai 1,4 juta orang, 
kemudian urutan kedua diikuti oleh wisman asal Malaysia dan Australia 
dengan kontribusi masing-masing sebesar 1,3 juta, dan 983.000. 

2.6.1 Daya Saing Pariwisata Indonesia 

Untuk mengukur daya saing pariwisata, pada tahun 2013, World Economic 
Forum mengeluarkan The Travel & Tourism Competitive Index (TTCI).Pada 
tahun 2013 Indonesia tercatat menempati posisi ke ke 70 dari 140 negara. 
Kekuatan Indonesia antara lain: menduduki peringkat ke 6 terkait dengan   
kekuatan di bidang sumber daya alam dengan adanya beberapa kekayaan 
fauna dan beberapa situs warisan alam dunia; Indonesia juga memiliki 
kekayaan budaya menduduki peringkat ke 38, ada delapan situs warisan 
budaya dunia, terselenggaranya pameran dan festival  dan bertaraf 
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internasional, dan kuatnya beberapa industri kreatif;   kuatnya daya saing 
terkait dengan harga menduduki peringkat ke 9 dari seluruh T &T industri 
karena harga hotel menduduki peringkat ke 21, rendahnya pajak tiket dan 
biaya airport, dan rendahnya harga bahan bakar.  

Walaupun demikian, kekuatan ini kurang bermakna karena lemahnya 
kerangka regulasi peringkat ke 95 yang di dalamnya termasuk regulasi dan 
kebijakan pariwisata peringkat ke 93, peringkat ke 125 terkait dengan isu 
pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata dikaitkan dengan 
keberlanjutan kualitas lingkungan.Kelemahan lainnya adalah 
pengembangan infrastruktur meliputi transportasi darat peringkat ke 87, 
infrastruktur pariwisata peringkat ke 113, infrastruktur ICT pringkat ke 
87.Kondisi Indonesia tidak jauh berbeda dengan Negara seperti India, dan 
China. Namun kondisi daya saing Indonesia jauh berbeda dengan Negara-
negara seperti Korea Selatan, Switzerland, dan Negara yang tergabung 
dalam SIDS seperti Barbados, sebagaimana nampak pada  Tabel 4. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Peringkat Daya Saing Pariwisata Indonesia dengan Beberapa Negara. 



 

37 
  

 

2.6.2.  Potensi Pulau-pulau Kecil 
Pulau-pulau kecil memiliki 
potensi sumber daya terbarui 
yang seringkali dimanfaatkan 
bagi kepentingan 
manusia.Potensi pulau-pulau 
kecil dari segi keanekaragaman 
hayati, keindahan panorama 
alam dan budaya dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai 
kegiatan, termasuk 
pariwisata.Pulau-pulau kecil 
memiliki potensi kelautan yang 

cukup besar. Potensi perikanan didukung oleh adanya ekosistem 
terumbu karang, padang lamun dan hutan bakau yang memiliki 
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keanekaragaman hayati tinggi serta bernilai ekonomi. Pulau-pulau kecil 
juga memiliki potensi bagi pengembangan wisata bahari. 
 
Pulau kecil mempunyai tangkapan air (catchment) yang relatif kecil 
sehingga kebanyakan air dan sedimen hilang ke dalam air. Dari segi 
budaya, masyarakat yang mendiami pulau kecil mempunyai budaya yang 
berbeda dengan pulau kontinen dan daratan (Dahuri, 1998)11.Pulau kecil 
dapat dipandang sebagai 
sebuah ekosistem dimana 
setiap karakter alam berada 
dalam jalinan 
kesalingterhubungan 
(McElroy and Klaus, 1990)12. 
 
Dilihat dari daya tariknya, 
keanekaragaman daya tarik 
wisata di pulau-putau kecil 
dapat dibedakan menjadi 
dua. Pertama, daya tarik 
wisata yang berbasis sumber 
daya alam daratan (seperti hutan, gunung, sungai, danau maupun pantai) 
dan sumber daya laut (seperti: terumbu karang, gua dan gunung api 
bawah laut). Kedua, daya tarik wisata yang berbasis warisan maupun 
pusaka budaya (cultural heritage) baik yang bersifat nyata (tangible) 
seperti situs, makam, istana, maupun yang bersifat tidak nyata (intagible) 
seperti pertunjukan budaya atau tradisi budaya masyarakat. Selain kedua 

                                                             
11Dahuri,R., 1998. The Application of Carryng Capacity Concept For 

sustainable Costal Resources Development in Indonesia. Jurnal 
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Indonesia Volume 1 no.1. 
1998. 

12McElroy, Jerome L. & de Albuquerque, Klaus (1990) "SustainableSmall-
scale Agriculture in Small Caribbean Islands." SOCIETY 
ANDNATURAL RESOURCES, 3: 109-129. 

 



 

39 
  

jenis pariwisata yang memanfaatkan langsung potensi sumber daya (alam 
dan budaya) diatas, juga terdapat wisata buatan yang pada intinya juga 
memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Wisata buatan pada 
hakikatnya merupakan hasil karya cipta manusia yang sengaja dibuat 
untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang secara langsung atau tidak 
langsung dapat menjadi objek dan daya tarik wisata tertentu seperti 
wisata belanja, pendidikan, olahraga, atau taman rekreasi (theme park).  
 
Kegiatan wisata alam daratan diantaranya kegiatan menikmati bentang 
alam, olah raga pantai, pengamatan satwa, Jelajah hutan, mendaki gunung 
dan lain sebagainya. Sementara kegiatan wisata bahari mencakup 
snorkeling, menyelam (diving).selancar angin (parasalling), selancar 
(surfing), memancing (fishing), ski-air, berperahu (canoewing), berperahu 
kayak (sea kayaking) dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan wisata yang 
berbasis budaya seperti kegiatan menangkap ikan, mengolah ikan, 
mengamati kebiasaan hidup para nelayan seharihari, melihat adat istiadat 
yang berlaku diperkampungan nelayan, melihat bangunan rumah-rumah 
nelayan, melihat upacara adat yang biasa dilakukan para nelayan, dan lain 
sebagainya.  
 
Kegiatan wisata minat khusus maupun rekreasi umum dapat dilakukan di 
pulau-pulau kecil.Namun mengingat karakterlsitik pulau-pulau kecil dan 
keterbatasan daya dukungnya, maka pengembangan kegiatan wisata di 
pulau pulau kecil lebih diarahkan pada pengembangan kegiatan wisata 
minat khusus sebagai kegiatan utama, dan kegiatan wisata rekreasi 
edukatif sebagai kegiatan pendukung. 
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2.6.3. Pasar Kerjasama Pembangunan Pariwisata di PPK 

Potensi yang dimiliki bangsa ini untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya sangat besar. Kepulauan yang luas “beribu-ribu pulau” jika 
dikelola dengan pendekatan kerjasama akan menghasilkan devisa yang 
besar.  Peluang pasar untuk kerjasama pembangunan pariwisata di PPK 
masih terbuka luas.Seiring semakin meningkatnya ekonomi dibeberapa 
belahan dunia, banyak bintang-bintang dunia dan konglomerat baik dalam 
negeri maupun luar negeri memanfaatkan jasa sewa pulau untuk 
pariwisata.   BUMN sebagai agent of development dan  perusahaan multi 
nasional perlu berpartisipasi dalam program ini guna pemberdayaan 
potensi kepariwisataan di PPK. 

2.7. Model Pembelajaran 

2.7.1. Maldive/Maladewa 
Republik Maladewa adalah 
sebuah Negara yang luasnya 
Total 298  Km2 yang merdeka 
pada tahun 1965, negara 
kepulauan yang terdiri dari 
kumpulan atol (suatu pulau 
koral yang mengelilingi sebuah 
laguna sebagian atau 
seluruhnya) di Samudra 
Hindia. Maladewa terletak di 
sebelah selatan-barat daya 

India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Negara ini memiliki 26 
atol yang terbagi menjadi 20 atol administratif dan 1 kota. Jumlah 
penduduk pada tahun 2005 adalah 349.106 orang dengan PDB - Total 
US$2,38 miliar, income per capita US$7.327 
 
Untuk menghubungkan wisatawan antara pulau menggunakan moda 
transportasi sea plane.  Maldive termasuk terkenal dengan sea plane 
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terpadat didunia. Pulau di 
maldive dikembangkan oleh 
operator internasional (Hilton, 
Villa, dsb).Satu pulau dikelola 
oleh satu manajemen.Berbasis 
pada sektor perikanan 
(pengalengan ikan, pembuatan 
kapal), sektor pariwisata 
(pemanfaatan pulau, 
perdagangan, kerajinan).Kira-
kira 500.000 turis (utamanya dari Amerika, Eropa, Jepang) berkunjung 
setiap tahun.Sebagian besar karyawan resor-resor di Maldive adalah 
putera-puteri Indonesia.Penentuan pengelola dilakukan dengan sistem 
tender terbuka secara nasional dan internasional. Sistem pengelolaan 
(sewa) pulau berdasarkan kontrak selama 25-35 tahun sesuai  jumlah 
investasi yang ditanam. Dalam kontrak diatur secara rinci apa yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan oleh pengelola beserta sanksi dan pengawasan 
pulau. Semua syarat-syarat investasi di pulau diatur dalam peraturan 
perundang-undangan secara rinci dan lengkap. 
 
Pemerintah Maladewa telah mengoptimalkan pengelolaan pulau-pulau 
kecil sebagai sumber pendapatan negara maupun masyarakat dari 
mengembangkan wisata bahari.Pulau-pulau tersebut dikerjasamakan 
dengan investor untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata yang nilai 
investasi mencapai US$150-200 juta per pulau. Sementara itu, setelah 
wilayah tersebut dikembangkan sebagai kawasan wisata dan mampu 
mendatangkan turis maka masyarakat yang dulunya menggantungkan dari 
menangkap ikan beralih usaha seperti menyewakan taxi  ataupun 
penyewaan kamar. Sewa kamar per malam dapat mencapai US$ 600 
hingga US$ 1.000, sedangkan pendapatan nelayan yang dulunya US$ 600-
800 saat ini dapat mencapai US$ 10.000 dari sektor pariwisata. 
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2.7.2. Mauritius 
Diversifikasi sektor pariwisata di Mauritius.Mauritius masuk ke dalam 
Small Island Developing State (SIDS), dan menjadi  daerah tujuan wisata 
terkenal yang telah memberikan layan produk dan jasa wisata berkualitas 
tinggi. Keberhasilannya dalam pembangunan pariwisata karena keindahan 
sumber daya alamnya di pulau-pulau kecil yang telah dipromosikan ke 
manca negara untuk menarik minat wisman. Pada tahun 2009, 
pembangunan pariwisata Mauritius menyumbang 8,9% dari GDP, 
menciptakan 26.922 lapangan kerja, dan menghasilkan devisa US$ 1.190 
juta. 
 
Guna mencapai target 2 juta wisman pada tahun 2015, pemerintah telah 
menetapkan kebijakan secara bertahap (gradually) antara lain  liberalisasi 
akses penerbangan, memposisikan Mauritius sebagai daerah tujuan wisata 
pesiar, proteksi lingkungan (pengawasan polusi, manajemen lingkungan, 
proteksi sumber daya alam), mempromosikan pariwisata yang 
berkelanjutan melalui penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah 
lingkungan.  
 
Dalam rangka meningkatkan  daya saing pariwisatanya, Mauritius 
melakukan difersifikasi produk dengan   membangun pusat (hub) wisata 
medis dengan sasaran pasarnya adalah wisatawan dari Afrika yang 
melakukan perjalanan ke Asia khusus untuk perawatan medis. 
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Indonesia sebagai negara 
kepulauan terbesar di dunia 
berpeluang untuk 
mengembangkan pariwisata 
dengan mengoptimalkan 
kawasan pulau-pulau kecil 
sebagai modal dasar 
pelaksanaan pembangunan 
pariwisata Indonesia di masa 
yang akan datang. 

 

3.1. Analisis  Situasi 

 

Pulau Gilitrawangan di NTB 
adalah salah satu pulau yang 
menjadi sasaran kunjungan 
lapangan.Pulau ini termasuk 
dalam kawasan Taman 
Wisata Perairan (TWP) Gili 
Matra (yang mencakup tiga 
pulau yaitu Gilitrawangan, 
Gili Meno, dan Gili 
Ayer).Pulau Gilitrawangan 

adalah salah satu pulau kecil dari 278 pulau kecil yang ada di Nusa 
Tenggara Barat (NTB).TWP Gili Matra merupakan kawasan konservasi 
perairan yang bisa dimanfaatkan sebagai wisata perairan dan rekreasi.  
Sebagai kawasan konservasi, ia dikelola dengan sistem zonasi untuk 
mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara 
berkelanjutan diatur melalui Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 54 

BAB: 3 
ANALISIS KEBIJAKAN 

DAN STRATEGI 
PEMBANGUNAN 

PARIWISATA DI PPK 

TWP Gili Matra 
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tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Gili Ayer, Gili 
Meno, dan Gili Trawangan Tahun 2014-2034). 
 
 
Objek wisata Kepulauan 
Giliini memang sudah 
kesohor di seluruh jagat 
raya.Pantainya yang indah 
dengan hamparan pasir 
putih, ditambah dengan 
panorama bawah laut 
dengan berbagai spesies 
ikan hias maupun terumbu 
karang.Inilah yang menjadi 
daya tarik bagi turis 
mancanegara maupun 
dalam negeri untuk 
berkunjung kesana.Tak heran bila hingga kini, pulau kecil yang kini menjadi 
objek wisata kelas dunia itu masih menjadi salah satu daerah tujuan 
wisata. Wilayah ini bebas polusi.Tak ada pencemaran udara akibat emisi 
gas buang dari knalpot kendaraan bermotor, membuat kawasan wisata itu 
semakin digandrungi.Setidaknya, rata-rata 1.300 wisatawan berkunjung ke 
objek wisata bahari yang menjadi ikon pariwisata NTB tersebut. Para 
pelancong itu datang menggunakan kapal motor melalui Pelabuhan 
Bangsal dan Teluk Nara di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok 
Utara. 
 

Dengan pesatnya pengembangan akomodasi pariwisata di Gilitrawangan 



 

45 
  

yang tidak terkendali, saat ini pengelolaan dan Zonasi Gili Matra 
menghadapi permasalahan antara lain: degradasi terumbu karang dengan 
tingkat kerusakan mencapai 73%; perubahan garis pantai akibat 
pemanfaatan tata ruang yang tidak terkendali, dan daya dukung yang 
berlebihan; pencemaran lingkungan; kurang tersediaan air tawar; rentan 
terhadap konflik sosial; pergeseran nilai budaya; lemahnya pengaturan 
dan penegakan hukum. 
 
Pulau lain yang menjadi sasaran kunjungan lapangan adalah Pulau Manis 
di Kecamatan Belakang Padang yang dikenal dengan sebutan Pulau 
Fantacy Island, dan Pulau Nipah yang posisinya berada di perbatasan 
dengan Negara Singapura. Observasi yang dilakukan menunjukkan adanya 
perkembangan yang luar biasa di Riau Kepulauan terutama di Batam dan 
pulau2 disekitarnya. Pemanfaatan lahan di sepanjang pantai pulau-pulau 
yang dilalui dalam perjalan menuju P. Nipah sebagai pulau terluar NKRI 
memperlihatkan adanya pulau-pulau yang sangat intensif digunakan untuk 
kepentingan pemukiman, perindustrian, dan pariwisata. Investasi swasta 
mengalir cukup deras ke provinsi Kepri, dimana peran Batam sebagai 
“catchment area” investasi dari Singapore tampaknya sudah semakin 
intensif. Salah satunya adalah pengembangan kawasan “Funtasy Islands” 
yang dimotori oleh investor/ pengusaha swasta nasional. 
 

 
Pulau Manis/Fantacy Island-Batam 
 
Master plan dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) “Funtasy 
Islands” telah disiapkan oleh pihak investor dan sekarang sedang dalam 
tahap implementasi (konstruksi). Aspek “Fun” belum digarap, karena 
investor mendahulukan pengembangan property untuk kemudian secara 
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bertahap melangkah ke sisi fun yang berorientasi “eko-kelautan.”  
Kontruksi property dilakukan di atas laut dan di daratan.Selat-selat kecil 
antar pulau (sengaja) “ditutup” dengan jembatan dan jalan di atas laut 
menghubungkan unit-unit property yang di bangun. 
 
Investasi yang ditanamkan diperkirakan besar, karena lokasinya yang 
dipisahkan laut dari pusat perekonomian Batam.Harga berbagai material 
tidak bisa dinilai berdasarkan harga pasar di Batam, karena ada faktor 
jarak dan moda angkutan yang digunakan yang membuat material bahan 
konstruksi tersebut meningkat 2 kali lipat. Proses pengangkutan juga tidak 
mudah karena adanya “hantu2” yang membuat konstruksi menjadi 
semacam “variabel cost” bagi investor.Meskipun demikian, prospek 
property di Batam pada umumnya sangat menggairahkan terkait dengan 
konsumen Singapura.Pemasaran property sementara ini dilakukan di 
Singapura, dan cukup diminati. 
 
Data umum Funtasy Island: luas pengembangan 380 ha, tahap 1 
dikembangkan 80 ha, 10% untuk property, dengan 700 unit vila dan 
kondotel, penyelesaian 75%. Lokasi 16 km dari P. Sentosa, 1-2 km dari 
pulau Belakang Padang, dapat ditempuh 10-15 menit dari pelabuhan 
Sekupang Batam. “Fun” dikembangkan dengan konsep ecotheme park. 
Selain itu, kuliner akan disiapkan bekerjasama dengan penduduk setempat 
yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. 
 
 
 
 
 
 

3.2. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Wilayah 

Pulau Makalehi, Laut Sulawesi Pulau Liran, Laut Wetar, Maluku 
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Perbatasan. 

 
Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara, serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan 
pengelolaan pulau-pulau kecil 
terluar dengan memperhatikan 
keterpaduan pembangunan di 
bidang sosial, ekonomi, budaya, 
hukum, sumber daya manusia, 
pertahanan dan 
keamanan.Pengembangan 
pulau2 kecil pada wilayah 
perbatasan sebagai pusat 
pertumbuhan akan memerlukan 
dukungan tiga pihak yaitu 
pemerintah, dunia usaha, dan 
masyarakat setempat.  
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Pengembangan perlu diimbangi dengan penyiapan rencana detil dan 
teknis enjinering yang diperlukan terkait hasil amdal. Dari pihak 
pemerintah perlu ditetapkan siapa yang di depan dalam pengelolaan baik 
pembangunan maupun kehidupan masyarakat di pulau2 kecil tersebut. 
Unsur pembangunan seperti apa yang perlu dikedepankan dalam 
pengelolaan pulau2 kecil. Pada awalnya Batam memang dikembangkan 
sebagai pusat pertumbuhan yang berorientasi industri manufaktur, dan 
terbukti industri berkembang cukup pesat di Batam, baik sebagai limpahan 
Singapura ataupun sebagai pilihan para investor domestik dan 
internasional. Batam tampaknya melangkah ke “industri pariwisata” 
dengan kostumer utama dari Singapura, meskipun tidak juga kurang 
wisnus yang berkunjung ke Batam.Kepariwisataan yang saat ini 
berkembang di Batam mencakup wisata alam, wisata belanja, MICE, dan 
wisata kuliner. 
 
Rencana pengembangan moda transportasi rel (monorel) sudah disiapkan 
dan sedang dirumuskan pembiayaannya secara konsorsium. APBD kota 
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yang sekitar Rp.2,3 triliun per tahun 
masih mendapatkan dukungan 
pembiayaan dari Otorita Batam. 
Jalan tol sudah juga direncanakan, 
namun semuanya terkendala oleh 
status lahan. Bappeda Kota 
menghendaki dapat 
dikembangkannya Badan 
pengelolaan kota bersama seperti 
PT. Pembangunan Jaya di DKI. Perlu 
dipertimbangkan tata kelola 
penggunaan lahan di pulau2 kecil, 
apakah bisa dijalankan sistem 

“sewa” lahan atau sistem pemberian status pemilikan lahan? 
Bagaimanapun juga pembangunan (konstruksi) yang dilakukan di suatu 
lahan akan memberikan nilai tambah pada lahan yang bersangkutan. 
Pemberian status lahan akan menguatkan siapa yang mendapatkan nilai 
tambah terbesar. 
 
Menurut Bappeda Kota, terdapat 4 pulau terluar, yaitu: pulau Pelampung 
yang dihuni 4 KK, pulau Nipah yang berada dibawah pengawasan TNI AL, 
pulau Berhenti tidak berpenghuni, dan pulau Putri yang dihuni oleh 
penjaga mercu suar. Pada kesempatan kunjungan ke pulau Nipah, 
diketahui bahwa pulau tersebut awalnya merupakan pulau karang yang 
kemudian ditimbun kembali dengan tanah.Saat ini telah terbentuk lahan 
seluas tidak kurang dari 60 Ha dan dibangun pos TNI AL dengan fasilitas 
setingkat Kompi. Pada saat kunjungan, pulau Nipah dihuni oleh 7 orang 
TNI AL.Fasilitas sebagai pos TNI AL dapat dikatakan cukup memadai untuk 
mengawasi 60 Ha lahan pulau tersebut. Ke depan pulau direncanakan 
sebagai tempat penyimpanan minyak dan proses sudah sampai tahap IMB. 
 
Aspek pertahanan menjadi penting mengingat tempat penyimpanan 
minyak merupakan fasilitas vital yang perlu diamankan negara. Komunikasi 
di pulau-pulau terdepan di Batam ini tampaknya belum digarap serius oleh 
Indonesia, karena roaming di pulau Nipah terkuat adalah dari Singtel dan 
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Gigi dari Malaysia. Perairan di sekitar pulau Nipah masih merupakan 
“blank spot” dari provider jaringan seperti Indosat ataupun Telkom. 
Diperkirakan tidak adanya nilai ekonomis membuat mereka enggan 
membangun Base Transceiver Station (BTS) di pulau-pulau terluar tanpa 
dukungan pemerintah. 
 
Wisata Bahari di pulau terluar khususnya Nipah kiranya dapat diselaraskan 
dengan penjagaan ketahanan nasional yang ditugaskan ke TNI AL. Fasilitas 
TNI AL di pulau Nipah sedapat mungkin dipisahkan antara fasilitas vital 
yang harus dijaga keamanannya (tidak bisa diakses kecuali oleh yang 
berkepentingan/ mandatory), dan fasilitas non-vital yang bisa 
dimanfaatkan bersama dengan masyarakat. Saat ini terdapat barak eks 
kompi yang kosong dan unit-unit bangunan non-vital lainnya yang dapat 
dimanfaatkan (misal) sebagai fasilitas training “kewiraan” bagi masyarakat 
setempat sekaligus mengisi kehidupan ekonomi mereka dalam kerangka 
pengembangan wisata bahari. Progam training to trainers (ToT) bisa 
disiapkan bersama TNI-AL dan pemerintah daerah dibawah supervisi 
pemerintahan nasional. 

3.3. Kerangka Regulasi. 

Ada beberapa kebijakan dan regulasi yang memberikan perhatian pada 
pembangunan pariwisata di PPK antara lain: Arah Kebijakan RPJPN 2005-
2025 menetapkan bahwa pentingnya pengembangan pulau-pulau kecil di 
perbatasan yang selama ini luput dari perhatian. Dalam RPJMN ke 2 (2010-
2014) disebutkan bahwa pembangunan pariwisata menjadi salah satu 
prioritas dalam bagian pembangunan wilayah termasuk di wilayah laut. 
Salah satu contoh: Pembangunan wilayah Sumatera diarahkan     
mengembangkan pariwisata di  daerah terisolir dan pulau-pulau  kecil  di  
pesisir  barat  dan  timur. Ada berbagai peraturan perundang-undangan 
lain yang menjadi landasan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, 
dan pemantauan pariwisata di PPK sebagaimana dalam Tabel: 4 
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Tabel: 4 
Peraturan Perundang Undangan Terkait dengan Pembangunan Pariwisata di 

PPK. 
 

No Perundang-undangan Isi Pokok K/L 
1. Undang-Undang 1 Tahun 

2014 tentang Perubahan 
atas UU Nomor 27 
Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil 

Landasan 
kebijakan  
optimalisasi 
Pengelolaan 
Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau 
Kecil, negara 
bertanggung 
jawab atas 
Pengelolaan 
Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau 
Kecil dalam 
bentuk 
penguasaan 
kepada pihak lain 
(perseorangan 
atau swasta) 
melalui 
mekanisme 
perizinan. 
 

Kementerian 
Kelautan dan 
Perikanan 

2. Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan. UU ini 
adalah Sesuai amanat 
Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2009 tentang  
Kepariwisataan. 

Landasan 
kebijakan yang 
mengatur antara 
lain tentang hak 
dan kewajiban 
masyarakat, 
wisatawan, pelaku 
usaha, Pemerintah 
dan Pemerintah 

Kementeria
n 
Pariwisata 
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Daerah, 
pembangunan 
kepariwisataan 
yang 
komprehensif dan 
berkelanjutan, 
koordinasi lintas 
sektor, 
pengaturan 
kawasan strategis, 
pemberdayaan 
usaha mikro, kecil, 
dan menengah di 
dalam dan di 
sekitar destinasi 
pariwisata. 
 

3. Peraturan Pemerintah 
Nomor 36 Tahun 2010 
tentang Pengusahaan 
Pariwisata Alam di Suaka 
Margasatwa, Taman 
Nasional, Taman Hutan 
Raya, dan Taman Wisata 
Alam. 
 

Landasan hukum 
bagi kepastian 
pengusahaan 
pariwisata alam  
yang mengatur 
tentang pemberian 
izin pengusahaan 
parwisata alam. 

 

Kementeria
n 
Kehutanan 
dan 
Lingkungan 
Hidup 

4. Peraturan Pemerintah 
Nomor 62 Tahun 2010 
tentang Pemanfaatan 
Pulau-Pulau Kecil 
Terluar/PPKT. 
 

Payung hukum 
dalam 
pemanfaatan 
PPKT yang lebih 
terarah dan 
optimal. 

Kementeria
n Kelautan 
dan 
Perikanan 

5. Peraturan Pemerintah Arah Kementeria
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Nomor 50 Tahun 2011 
tentang Rencana Induk 
Pembangunan 
Kepariwisataan Nasional 
Tahun 2010-2025. 
 

pembangunan 
kepariwisataan 
nasional yang 
menjadi dasar 
arah kebijakan, 
strategi, dan 
indikasi program 
kepariwisataan 
nasional dalam 
kurun waktu 2010 
– 2025  

n 
Pariwisata 

6. Keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan 
Nomor 41 Tahun 2000 
tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan Pulau-Pulau 
Kecil Yang Berkelanjutan 
dan Berbasis 
Masyarakat. 
 

Pedoman Umum, 
diharapkan dapat 
memperbaiki 
pembangunan 
pulau-pulau kecil 
pada waktu 
lampau, dan 
sekaligus 
memberikan 
arahan untuk 
pembangunan 
pulau-pulau kecil 
secara optimal 
dan lestari di 
waktu yang akan 
datang. 

Kementeria
n Kelautan 
dan 
Perikanan 

7. Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan 
Nomor 
PER.08/MEN/2009 
tentang Peran Serta dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam 
Pengelolaan Wilayah 

Landasan kebijakan 
meningkatkan 
peran serta 
masyarakat dalam 
perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
pengawasan dalam 
Pengelolaan 

Kementeria
n Kelautan 
dan 
Perikanan 
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Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil. 
 

Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 
(PWP-3-K);dan 
Pemberdayaanmas
yarakatdalamPWP-
3-K. 

8. Peraturan Menteri 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 
KM67/UM.001/MKP/200
4 tentang Pedoman 
Umum Pengembangan 
Pariwisata di Pulau-
Pulau Kecil. 
 

Pedoman umum, 
merupakan acuan 
bagi instansi 
Pemerinatah di 
pusat dan daerah, 
swasta, organisasi 
non pemerintah 
dan masyarakat 
dalam 
pengembangan 
kagiatan 
pariwisata di 
pulau-pulau 
kecilyang berisi 
tentang: prinsip2 
pengembangan; 
dasar2 
pertimbangan; 
arah 
pengembangan; 
pengembangan 
investasi; 
pembinaan dan 
pengendalian. 

Kementeria
n 
Pariwisata 

9. Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor : 
P.48/Menhut-II/2010 
tentang Pengusahaan 
Pariwisata Alam di 

Landasan kebijakan 
pengusahaan 
pariwisata alam di 
Suaka Margasatwa, 
Taman Nasional, 

Kementeria
n 
Kehutanan 
dan 
Lingkungan 
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Suaka Margasatwa, 
Taman Nasional, Taman 
Hutan Raya dan Taman 
Wisata Alam 

Taman Hutan Raya 
dan Taman Wisata 
Alam, yang di 
dalamnya berisikan 
aturan main terkait 
dengan usaha 
pariwisata alam; 
peralihan 
kepemilikan izin; 
kerjasama 
pariwisata alam; 
pengawasan, 
evaluasi dan 
pembinaan; dan 
sanksi.  

Hidup 

10
. 

Peraturan Presiden 
Nomor 64 Tahun 2014 
tentang Koordinasi 
Strategis Lintas Sektor 
Penyelenggaraan 
Kepariwisataan. 

Landasan kebijakan 
guna  kelancaran 
pelaksanaan 
Koordinasi Strategis 
Lintas Sektor 
pembangunan 
pariwisata  
dibentuk Tim 
Koordinasi 
Kepariwisataan.  
 

Wakil 
Presiden 

 
Berbagai kebijakan dan regulasi, baik yang tertuang dalam dokumen 
perencanaan pembangunan jangka panjang, dan jangka menengah 
maupun peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh 
Kementerian/Lembaga telah memberikan ruang yang cukup untuk 
membangun pariwisata termasuk di PPK.Namun dalam pelaksanaannya 
berbagai kebijakan yang ada belum memberikan dampak yang signifikan 
terhadap perkembangan pembangunan pariwisata di PPK.Hal ini dapat 
dilihat dari kurangnya peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata 
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di dua lokasi yang menjadi fokus kajian yaitu Pulau Gilitrawangan-NTB, dan 
Pulau Fantacy Island-Batam.  Peraturan perundang-undangan yang ada 
masih mencerminkan kepentingan sektoral sehingga dalam praktek di 
lapangan antara satu sektor dengan sektor lainnya dalam satu urusan 
cenderung berjalan sendiri-sendiri, dan sering juga terjadi  tumpang tindih. 

3.4. Kerangka Kelembagaan 

Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus direncanakan secara  
terpadu dengan memperhatikan ekosistem pulau dan disinergikan dengan 
pembangunan berbagai sektor. Pengembangan pariwisata di pulau-pulau 
kecil harus disesuaikan dengan dinamika sosial budaya masyarakat 
setempat, dinamika ekologi di pulau tersebut dan daerah 
sekitarnya.Disamping itu pengembangan pariwisata sebagai salah satu 
bagian dari pembangunan, harus disesuaikan dengan kerangka dan 
rencana pembangunan daerah. 
 
Dalam pembangunan pariwisata dikedua pulau yang menjadi fokus kajian, 
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha mengembangkan pulau pulau 
kecil sesuai dengan ide dan gagasannya sendiri-sendiri tanpa didukung 
oleh rencangan dan dukungan tata kelola pengembangan pulau tersebut 
dari pemerintah.Disamping itu, masing-masing peraturan yang diterbitkan 
oleh K/L mencantumkan pasal-pasal perlu pemantapan koordinasi, 
sinkronisasi antar para pemangku kepentingan.Namun dalam pelaksanaan, 
peraturan perundang-undangan tersebut berjalan sendiri-sendiri/ego 
sektoral. 
 
Aspek penting dalam kelembagaan yaitu peran penting dari standar, 
operasi, dan prosedur (SOP) sebagai mekanik dalam sistem pembangunan 
pariwisata di PPK didalamnya termasuk mekanisme kolaborasi para 
pemangku kepentingan (stakeholders) sejak tahap perencanaan sampai 
dengan pemantauan dan pengendalian pelaksanaanya. Saat ini, aspek 
penting ini belum hadir dalam sistem pembangunan pariwisata di PPK 
sehingga pembangunan pariwisata di PPK tidak menerapkan prinsip-
prinsip pengembangan pariwisata di PPK. Prinsip-prinsip yang dimaksud 
adalah  prinsip keseimbangan, partisipasi masyarakat, konservasi, 
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keterpaduan, keberlanjutan, dan penegakan hukum.  Hal penting lain yang 
menjadi sorotan dari masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi 
membangun pariwisata di PPK adalah lemahnya SDM di bidang pariwisata 
baik aparatur maupun pelaku pariwisata, dan pelayanan para birokrasi. 
Waktu yang diperlukan untuk mengurus perijinan tidak pasti, berbelit-
belit, dan tidak transparan. 
 

3.5. Kerangka Pembiayaan/Investasi. 

Perencanaan dan pelaksanaan optimalisasi pembangunan kepariwisataan 
di PPK menjadi destinasi unggulan dunia membutuhkan angaran yang 
tidak sedikit antara lain untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan 
sumber daya manusia, pemasaran, dan pengembangan kelembagaan 
kepariwisataan. Disisi lain,  kemampuan pemerintah untuk membiayai 
optimalisasi pengembangan kepariwisataan di PPK sangat terbatas. Untuk 
itu diperlukan alternative - alternatif sumber pembiayaan untuk 
mengoptimalkan pembangunan kepariwisataan di PPK. Pembiayaan 
pembangunan pariwisata di PPK yang terjadi saat ini sebagian terbesar 
dibiayai dari partisipasi masyarakat dan dunia usaha. 

 
PPK yang telah dikembangkan sebagai destinasi unggulan dunia seperti 
Raja Ampat, Gilitrawangan, Fantacy Island, Takabonerate, Wakatobi, 
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semuanya dikembangkan melalui investor individu. Kementerian Kelautan 
dan Perikanan telah melakukan langkah-langkah penyusunan zonasi 
kawasan kedalam bentuk masterplan dibeberapa PPK. Hasil penyusunan 
masterplan ini akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Hal ini nampak 
dalam rencana pengembangan PPK Terluar seperti di Pulau Gili Nanggu 
yang akan dikembangkan menjadi Resort Bintang 5++ (Gambar: 5).  
 
Masih di Batam, ada inisiatif dari investor lokal yang akan membangun 
sebuah kawasan wisata terpadu yang diberi nama Funtacy Island. 
Perijinannya sudah dimulai sejak tahun 1995, saat Batam masih bergabung 
dengan propinsi Riau.Namun saat ini pembangunan kawasan tersebut 
sudah kelihatan bentuknya. Lokasi Funtacy Island sendiri ada di Kecamatan 
Belakang Padang, tepatnya di Pulau manis, sekitar 10 menit dari 

Pelabuhan Sekupang Batam. Di 
kawasan ini nantinya akan 
dibangun beberapa beberapa 
fasilitas, yaitu: Forest Bungalow, 
Berbagai macam Villa, Water 
world Park, Eco Theme Park, 
Beach Club, The Wave 
Promenade, dan Love Island 
(Gambar: 6). 
 
Tujuan investasi pariwisata di 
PPK antara lain  untuk 
menghasilkan pertumbuhan 
ekonomi yang cukup tinggi  dan 

berkualitas secara berkelanjutan; menciptakan pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi di PPK termasuk PPK perbatasan yang berfungsi sebagai sabuk 
kemakmuran (economic belt) dan sekaligus sebagai sabuk keamanan dan 
kedaulatan (security and sovereignty belt) NKRI; peningkatan kapasitas 
dan kesejahteraan masyarakat PPK terdepan; dan memelihara daya 
dukung dan kualitas lingkungan. 



 

59 
  

3.6. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman 

Potensi PPK sangat beragam dan nilai keindahannya tiada bandingannya di 
dunia.Namun potensi yang dimiliki tersebut saat ini belum sepenuhnya 
menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang dapat 
memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Sebagai 
negara kepulauan, Indonesia relatif ketinggalan dibandingkan dengan 
negara  Singapura, Thailand, Malaysia, Hongkong, Cina bahkan Vietnam. 
Oleh karena itu, perlu diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
ancaman agar pembangunan kepariwisataan di PPK benar-benar menjadi 
salah satu penopang perekonomian negara secara berkelanjutan (Tabel 
:5). 
 

Tabel: 5 Analisa SWOT Pembangunan Kepariwisataan di PPK. 

No. SWOT Uraian 

I Kekuatan/ 
Keunggulan 
(Strength) 

a) Indonesia dikenal sebagai negara 
kepulauan yang dikelilingi oleh laut 
bebas, selat dan teluk. Indonesia memiliki 
banyak keragaman sumber daya laut yang 
dapat dijual sebagai produk wisata 
termasuk wilayah perairan pantainya, 
seperti misalnya Raja Ampat, Wakatobi, 
Bunaken, Pulau Seribu, Pulau Weh, 
Gilitrawangan, dan Fantacy Island. 

b) Pembangunan kepariwisataan 
mempunyai potensi untuk mendatangkan 
devisa dan menumbuhkan perekonomian 
nasional, daerah, dan dalam jangka 
panjang akan berperan dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

II Kelemahan 
(Weaknesses) 

a. Kurangnya dukungan dari pemerintah 
untuk pembangunan kepariwisataan di 
PPK.   

b. Rendahnya investasi swasta dalam 



 

60 
  

Pembangunan kepariwisataan di PPK. 
c. Pembangunan kepariwisataan di PPK 

belum terintegrasi dan terkoordinasi 
dari segala aspek, baik produk, 
pemasaran, maupun SDM dan 
fasilitasnya.   

d. Belum adanya tata ruang atau zone 
pemanfaatan PPK untuk pengembangan 
pariwisata. 

e. Lemahnya kemampuan sumber daya 
manusia di bidang  perencanaan 
kepariwisataan di PPK. 

f. Belum tersedianya data dan informasi 
yang komprehensif tentang PPK yang 
akan dikembangkan menjadi daerah 
tujuan wisata.   

g. Masih lemahnya sarana dan prasarana 
penunjang kepariwisataan di PPK. 

h. Belum adanya Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan   di PPK. 

i. Rendahnya kemampuan pemerintah 
untuk membiayai pembangunan di 
bidang kepariwisataan. 

III Peluang 
(Opportunity) 

a) Membaiknya pasar pariwisata 
internasional dan regional termasuk 
China, India, Korea, dan 
Jepang/emerging market (lihat data 
kinerja pariwisata dunia). 

b) Kerjasama bidang pariwisata ASEAN dan 
India. Lewat kerja sama ini diharapkan 
arus kunjungan wisatawan dan investasi 
dari India ke ASEAN dan sebaliknya, bisa 
ditingkatkan. 

c) Kerjasama ASEAN di bidang Pariwisata. 
Pertumbuhan ekonomi di kawasan 
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ASEAN yang semakin membaik 
memberikan harapan terjadinya 
kunjungan wisatawan di intra ASEAN 
semakin meningkat. 

d) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 
di negara-negara emerging market, 
menjadi peluang meningkatnya 
investasi kepariwisataan di PPK. 

IV Ancaman 
(Threats) 

Meningkatnya kemampuan negara-negara 
emerging market seperti China, India, Korea, 
dan Jepang serta negara tetangga di ASEAN 
menyediakan produk-produk wisata unggulan 
dunia utuk meningkatkan kedatangan 
wisman. 

 

3.7. Identifikasi Masalah 

Dari hasil kajian literatur dan diperkuat dengan survey lapangan di 
beberapa PPK seperti di Pulau Gilitrawangan (NTB), dan Pulau Fantacy 
Island dan Pulau Nipah telah diidentifikasi kompleksnya     permasalahan 
dalam pengelolaan pariwisata di PPK  seperti: 
 
1. Degradasi terumbu karang,  perubahan garis pantai akibat 

pemanfaatan tata ruang yang tidak terkendali, daya dukung yang 
berlebihan; pencemaran lingkungan; kurang tersediaan air tawar; 
rentan terhadap konflik sosial; pergeseran nilai budaya; lemahnya 
pengaturan dan penegakan hukum. 

2. Sampai saat ini belum ada institusi yang mampu mengkoordinir dan 
mengintegrasikan kegiatan pembangunan di PPK dengan baik. 
Berbagai instansi seperti Pekerjaan Umum, Pariwisata, Perikanan, 
Permukiman, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan 
Perhubungan semua melakukan kegiatan di PPK namun masih 
bergerak secara sektoral.   

3. Belum tersedianya data dan informasi yang komprehensif tentang 
PPK yang akan dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata.   
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4. Pembangunan belum berlandaskan  kajian potensi pariwisata PPK. 
5. Ukuran yang kecil dan terisolasi (keterasingan) sehingga penyediaan 

prasarana dan sarana menjadi sangat mahal. 
6. Perencanaan pemanfaatan pembangunan pariwisata di PPK belum 

memperhatikan tata ruang Indonesia.   
7. Lemahnya kemampuan sumber daya manusia di bidang  perencanaan 

pariwisata di PPK 
8. Kurangnya dukungan dari pemerintah untuk pembangunan 

pariwisata di PPK.   
9. Rendahnya investasi dalam Pembangunan pariwisata di PPK. 
10. Masih lemahnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata di PPK. 
11. Belum semua daerah memiliki Rencana Induk Pembangunan 

Pariwisata Daerah di PPK. 
12. Rendahnya kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan 

di bidang pariwisata. 
13. Status kepemilikan tanah di PPK belum terdata dengan baik. 
14. Rumitnya pengurusan berbagai ijin pembangunan pariwisata di PPK. 
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4.1. Penutup 
 
Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya sebagai destinasi 
unggulan pariwisata harus melibatkan masyarakat dengan memperhatikan 
keterkaitan ekosistem, tetap menjaga keanekaragaman hayati, kekhasan 
dan keaslian nilai budaya, dan berfungsi meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah. 
 
Dari beberapa strategi tersebut di atas, ke depan diharapkan Pemerintah 
bersama-sama dengan para pemangku kepentingan mampu 
mengoptimalkan pengelolaan pulau - pulau kecil sebagai sumber 
pendapatan negara maupun masyarakat dari pengembangan sektor 
pariwisata. Setelah wilayah tersebut dikembangkan sebagai kawasan 
wisata dan mampu mendatangkan turis dan devisa maka dalam jangka 
panjang diharapkan tercipta masyarakat kepulauan yang semakin 
sejahtera, aman dan damai sesuai dengan prinsip dalam  pembangunan 
pariwisata yaitu  pro poor, pro growth, pro job, pro environment, inklusif, 
dan berkesinamabungan 
 
 
 

BAB: 4 
PENUTUP 

DAN 
REKOMENDASI 

Pulau Alor Pulau Burung 

Pulau Dolangan Pulau Liran 
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4.2. Rekomendasi 

Landasan-landasan kebijakan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan 
rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata di PPK ke 
depan antara lain: (1) RPJPN 2005-2025. Hasil pembangunan pariwisata 
dan pengembangan PPK diharapkan juga mampu memberikan kostribusi 
kepada pencapaian visi pembangunan 2005-2025 (RPJPN) yaitu Indonesia 
yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui transformasi kepada 
pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan 
lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri 
nusantara; (2) Arahan kebijakan dan program aksi berdikari dalam bidang 
ekonomi yang tertuang dalam NAWACITA. Agenda prioritas Nawacita 
antara lain meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama 
bangsa-bangsa Asia lainnya antara lain dengan memanfaatkan potensi 
yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk 
meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri 
manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata; Program 
Aksi Berdikari Dalam Bidang Ekonomi:Berkomitmen membangun karakter 
dan potensi pariwisata melalui: (a) Pengembangan kawasan pariwisata 
berbasis pada segitiga emas (Golden Triangle) pariwisata di titik strategis 
kawasan Indonesia untuk membangun intersullar tourism dan budaya 
lokal seperti kawasan Bonaken-Wakatobi-Raja Ampat; (b) Memfasilitasi 
promosi dan keterlibatan rakyat dalam pendidikan kebudayaan, 
pengelolaan lokasi dan dukungan kebijakan untuk memfasilitasi 
pengembangan ekonomi kreatif berbasis pada eco-tourism; (c) Fasilitasi 
pengembangan infrastruktur pariwisata sebagai daya ungkit pembangunan 
nasional baik berupa akses trasportasi, infrastruktur pengembangan 
budaya lokal, maupun akses informasi dan komunikasi yang terintegrasi 
dengan potensi ekonomi lokal; (d) merancang kebijakan anggaran 
pembangunan untuk peningkatan sektor pariwisata dengan target output 
untuk mendatangkan jumlah wisatawan asing sejumlah  20 juta orang 
sampai tahun 2019 dan target outcome menggerakkan sektor ekonomi 
lokal dan nasional. 
 
Ke depan, pembangunan kepariwisataan di pulau-pulau kecil yang 
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jumlahnya ribuan dengan berbagai kekhasannya diharapkan mampu 
memberikan konstrubusi yang signifikan untuk mencapai sasaran-sasaran 
yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis pembangunan 
kepariwisataan nasional sampai dengan tahun 2025. PP No. 50 Tahun 2011 
telah membagi perwilayahan DPN, yaitu 50 DPN yang tersebar di 33 
provinsi, 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 222 
Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang tersebar di 50 
DPN (Gambar: 6) 

Gambar: 6. 

 
 
Memperhatikan potensi pariwisata yang masih “tidur” di PPK, tren 
perkembangan pariwisata dunia, berbagai masalah, dan landasan-
landasan kebijakan pembangunan pariwisata, maka ke depan PPK layak 
dirancang dan dikembangkan menjadi produk-produk destinasi unggulan 
dunia. 
 
Rekomendasi kebijakan pembangunan pariwisata di PPK merupakan 
masukan untuk memperkaya dokumen perencanaan pembangunan 
pariwisata dalam kurun waktu  2015-2019. Rekomendasi pembangunan 
pariwisata di PPK dituangkan kedalam uraian Isu Strategis, Sasaran, Arah 
Kebijakan, dan strategi kebijakan. 
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Isu Strategis Optimalisasi Pembangunan Pariwisata di pulau-pulau 
kecil sebagai pusat pertumbuhan pembangunan 

Sasaran Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata di PPK 
untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan 
ekonomi nasional. 

Arah 
Kebijakan 

Meningkatkan produktivitas dan daya saing pariwisata 
di pasar internasional.   
 

 
Hal-hal penting yang perlu dilakukan dalam kurun waktu 2015-2019 agar 
pembangunan pariwisata di PPK dapat berjalan dengan baik adalah 
menyusun Grand Design dan Peta Jalan (Roadmap) Tatakelola 
Pembangunan Pariwisata di PPK yang didalamnya berisibeberapa strategi, 
meliputi: 
 
1. Memperbaiki landasan kebijakan pembangunan pariwisata di PPK 

melalui kerangka kerja menggunakan pendekatan manajemen 
strategis;  

2. Memperkuat pendekatan multi disiplin dalam pembangunan 
pariwisata di PPK. 

3. Meningkatkan atraksi pariwisata yang ditawarkan di PPK; dan  
4. Memperkuat Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia 

menjadi daerah tujuan pariwisata 
 
Strategi Pertama, dalam rangka melaksanakan strategi berkaitan dengan 
pendekatan manajemen strategis, pemerintah baik pusat maupun 
pemerintah daerah perlu memperbaiki landasan dasar kebijakan 
pembangunan pariwisata yang didalamnya termasuk antara lain:  
a) Memperbaiki data statistik pariwisata di PPK. Dalam hubungan ini, 

pemerintah perlu membentuk “Forum Pariwisata Indonesia”  yang 
secara regular mengadakan pertemuan antara para pemangku 
kepentingan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembangunan 
pariwisata di PPK dari tingkat pusat, provinsi sampai ke tingkat 
kabupaten dan kota termasuk para pelaku industri pariwisata. Tujuan 
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forum ini adalah untuk membahas isu-isu penting,    dan 
memperbaiki koordinasi antar dunia usaha, pemerintah pusat, 
provinsi, kabupaten dan kota guna memperkuat posisi Indonesia 
sebagai Negara tujuan  pariwisata dunia;  

b) Memperkuat kerjasama internasional. Indonesia sebagai anggota 
UNWTO, perlu  memberikan fokus perhatian dalam meningkatkan 
kerjasama tingkat multilateral. 

Strategi Kedua, Pentingnya pendekatan multi disiplin dalam 
pembangunan pariwisata di PPK. Untuk itu perlu dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 

1. Memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas lembaga yang memiliki 
tugas dan fungsi dalam pembangunan pariwisata di PPK. Berbagai 
kebijakan pembangunan memberikan pengaruh terhadap penciptaan 
kewirausahaan. Dalam hubungan ini, kebijakan pembangunan 
pariwisata perlu diselaraskan dengan kebijakan ekonomi daerah yang 
akan dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Kebijakan ini 
diharapkan akan memberikan hasil pembangunan pariwisata yang 
optimal. Pariwisata bergantung pada stabilitas harga. Pariwisata 
mendapatkan keuntungan dari kebijakan fiskal dengan pajak yang 
rendah, kerangka usaha yang berlandaskan dengan  peraturan 
perundang-undangan, dan berkurangnya pungutan-pungutan (red 
tape). Membuka pasar merupakan salah satu aspek penting  yang 
akan menghasilkan  insentif bagi para pelaku pariwisata untuk 
berinovasi sehingga daya saing perusahaan akan meningkat. 

2. Meningkatkan Kebijakan koordinasi dan kerjasama di tingkat Provinsi 
dan Kabupaten/Kota.Tujuan utama dari kebijakan ini adalah 
meningkatkan kolaborasi antara berbagai kebijakan. Berikut ini 
beberapa kebijakan yang penting dalam pembangunan  pariwisata di 
PPK: 
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 Perencanaan dan pembangunan regional.  Daerah menjadi basis 
pembangunan pariwisata.  Kondisi sumber daya alam yang 
terbatas dijadikan penentu pembangunan pariwisata. Dalam 
jangka panjang, sumber daya yang terbatas ini perlu dilindungi. 

 Sinergi antara sektor ekonomi kelautan dengan industri menjadi 
prioritas tinggi karena merupakan kunci utama dalam 
pembangunan pariwisata di PPK. 

 Kebijakan Lingkungan dan perubahan iklim.  
 Strategi Pembangunan yang Berkelanjutan. 

 
Strategi Ketiga, meningkatkan Kualitas Daya Tarik Pariwisata. Dalam 
rangka meningkatkan daya saing sebagai daerah tujuan wisata, perlu 
meningkatkan kualitas daya tarik pariwisata. Tanggung jawab utama dalam 
peningkatan kualitas daya tarik adalah perusahaan yang bergerak dalam 
mengembangkan daya tarik pariwisata. Pemerintah memberikan 
dukungan kepada perusahaan dengan memfasilitasi antara lain dalam 
bentuk inovasi-inovasi, kerjasama, dan insentif investasi pembangunan 
pariwisata di PPK.  

Strategi Keempat, memperkuat kehadiran Indonesia sebagai Negara 
kepulauan terbesar di dunia menjadi daerah tujuan pariwisata dunia. 
Tujuan utama strategi ini adalah untuk memperkuat koordinasi pemasaran 
dari berbagai kalangan termasuk dunia usaha di tingkat pusat pusat, dan 
daerah.  Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang penting antara lain:  

a) Peningkatan Peran Pemerintah.Dalam kerangka globalisasi, Indonesia 
membutuhkan organisasi pariwisata yang mampu memberikan 
layanan bagi kehadiran pasar yang mengesankan dan terpadu.  Untuk 
itu dibutuhkan kerjasama  di bidang pariwisata antara tingkat nasional 
dan regional. Disamping itu, dalam persaingan global, perlu 
memberikan perhatian kepada industri usaha kecil.Dalam rangka 
pembagian kerja antara organisasi pariwisata lokal dan regional,tugas 
utama dari pemerintah adalah mengembangkan produk dan pasar 
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baru, memperkuat fungsi koordinasi,  memberikan dukungan 
konsultasi dalam pengembangan produk berharga internasional.   

b) Koordinasi dan kerjasama dalam mempromosikan pariwisata PPK oleh 
pemerintah. Pemasaran pariwisata nasional adalah salah satu faktor 
kunci penting yang  merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan  
dengan  promosi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk   memperkuat 
koordinasi dan kerjasama antara para pelaku pariwisata nasional dan 
lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab  untuk 
mempromosikan Indonesia sebagai sebuah Negara yang memiliki 
potensi ekonomi yang besar khususnya pariwisata di PPK. 

4.3. Dukungan 

Guna mewujudkan  strategi pembangunan pariwisata di PPK, perlu 
dukungan dari aspek kelembagaan, pembiayaan, dan regulasi. 

4.3.1. Dukungan Kelembagaan. 
1. Di tingkat Nasional, BUMN sebagai agent of development. Untuk itu, 

perlu dibentuk badan usaha sebagai operator pelaksana strategi dan 
kebijakan pembangunan pariwisata di PPK dalam bentuk Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) BidangPariwisata disebut dengan PT. 
Pengembangan Pariwisata Indonesia/PT. PPI (Persero) atau disebut 
dengan Indonesia Tourism Development Cooperation (ITDC).Di 
tingkat daerah, bisa dibentuk Badan Usaha hasil kerjasama antara 
pemerintah daerah dengan Swasta.Ada beberapa bentuk organisasi 
yang telah berhasil berperan sebagai operator pelaksana kebijakan 
pembangunan pariwisata seperti:  
 

 
a) PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atau lebih dikenal 

dengan Bali Tourism Development Corporation (BTDC). Sebagai 
BUMN, badan usaha ini didirikan dengan  tujuan utama 
menyelenggarakan tersedianya prasarana dan sarana, 
mengundang investor untuk membangun hotel serta mengelola 
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dan memelihara Kawasan Pariwisata Nusa Dua. 
b) Pemda DKI menunjuk PT Pembangunan 

Jaya, yang saat ini bernama PT. Pembangunan 
Jaya Ancol Tbk. (PJAA) sebagai Badan Pelaksana 

Pembangunan (BPP) Proyek Ancol, sebuah kawasan wisata 
terpadu. 

2. Membentuk unit khusus (task force) Tim Nasional  di tingkat pusat 
yang mampu mengintegrasikan para pemangku kepentingan 
(stakeholders) dalam membangun pariwisata di PPK berbasis 
kemitraan. 

3. Meningkatkan kualitas SDM pembina dan pengelolaan pariwisata 
baik bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat  dan pelaku 
usaha pariwisata. 

4. Menyusun pedoman-pedoman sebagai standard operating procedure 
(SOP) pengelolaan pariwisata di PPK.  Pedoman ini sebagai tuntunan 
sejak tahap perencanaan sampai pada tahap pemantauan dan 
pengendalian pengelolaan pariwisata di PPK. 

5. Merumuskan strategi posisioning pembangunan pariwisata di PPK. 
PPK memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ada yang 
berpenduduk dan tidak berpenduduk. Hal ini terkait dengan pangsa 
pasar yang akan ditarik ke PPK apakah pasar khusus (minat 
khusus/ekslusif), atau  pariwisata massal. 

6. Menyusun tata ruang PPK sebagai pedoman yang lebih teknis bagi 
perencanaan tata ruang PPK. 

7. Melakukan promosi investasi pembangunan pariwisata di PPK baik 
kepada investor dalam negeri maupun luar negeri. 

8. Melakukan survei untuk mengumpulkan data dan informasi  peta 
potensi unggulan dari lapangan (biofisik, sosial ekonomi dan lain-
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lain), dan   analisis kesesuaian lahan, daya dukung, dan ekonomi 
untuk pengembangan pariwisata di PPK.   

4.3.2. Dukungan Regulasi: 
1. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih terintegrasi. 

Keterkaitan lintas sektor akan menjadi mata rantai pendukung bagi 
gerak ke depan (moving forward) pembangunan pariwisata di PPK. 

2. Menyusun peraturan perundang-undangan tentang sistem 
pengelolaan pembangunan pariwisata di PPKguna  mendorong 
peningkatan investasi pariwisata di PPK.Isi peraturan meliputi antara 
lain: pembagian peran pusat-daerah;   mekanisme 
investasi/kerjasama operasi secara rinci termasuk jangka waktu jika 
tanah bisa disewa,  harga sewa, penentuan pengelola dilakukan 
dengan sistem tender transparan, dan terbuka secara nasional dan 
internasional. Isi lainnya yang penting adalah penyederhanaan 
peraturan pelayanan dari sisi kepastian waktu dan biaya, kebijakan 
insentif, menetapkan status kepemilikan lahan/tanah kawasan yang 
akan dikembangkan sebagai zona pariwisata harus sudah “Clean dan 
clear” (kondisi ini merupakan syarat penting sehingga ada jaminan 
kepastian dalam membuka pintu kerjasama dengan dunia usaha), 
biayadan jangka waktu kerjasama pengelolaan, dan peraturan yang 
terkait dengan daya dukung, pelestarian lingkungan, kemitraan 
dengan masyarakat, pelestarian dan pengembangan budaya, 
kesinambungan pembangunan. 

 

4.3.3. Dukungan Pembiayaan: 
Perencanaan dan pelaksanaan optimalisasi pembangunan pariwisata di 
PPK menjadi destinasi unggulan dunia   membutuhkan angaran yang tidak 
sedikit antara lain untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan 
sumber daya manusia, pemasaran, dan pengembangan kelembagaan 
pariwisata.Mengingat kemampuan pemerintah untuk membiayai 
optimalisasi pembangunan pariwisata di PPK sangat terbatas, maka perlu 
dirumuskan hal-hal sebagai berikut: 
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1. Merumuskan skema investasi pariwisata di pulau-pulau kecil 
dapat dilakukan dalam bentuk:  

I. Investasi Langsung, Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau 
kecil sepenuhnya dilakukan oleh suatu Badan Usaha tanpa 
keikutsertaan Badan Usaha lain.Pengelolaan bersifat murni 
dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui BUMD 
maupun melalui badan Usaha Milik Swasta; 

II. Kerjasama Badan Usaha, Pengelolaan pariwisata di pulau-
pulau kecil dilakukan melalui kerjasama pengelolaan 
antara Badan Usaha, baik Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun 
Badan Usaha Milik Swasta. Kerjasama Badan Usaha 
tersebut dapat berbentuk kerjasama usaha patungan (Joint 
Venture), Kerjasama Operasi (Joint Operation), dan Bangun 
Operasi Serahkan (Build Operation Trunfer/BOT).  

 
2. Mengembangkan alternatif sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan pariwisata di PPK. 

4.4. Proyek Percontohan: 

Metetapkan beberapa proyek percontohan sebagai pembelajaran melalui 
Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Terbatas (P2Kawat) di PPK. 
Daerah menyambut baik gagasan ini, dan daerah telah menyiapkan 
beberapa pulau yang akan dijadikan proyek percontohan.  Mengingat 
pulau-pulau kecil jumlahnya ribuan dengan berbagai kekhasannya, lokasi 
proyek percontohan  dapat dipilih dari 222 Kawasan Pengembangan 
Pariwisata Nasional (KPPN) yang tersebar di 50 DPN. 

Dalam kurun waktu 2014-2019, prioritas utama pembangunan pariwisata 
di PPK adalah antara lain: 

a. PPK yang lokasinya berdekatan dengan Negara-negara tetangga 
seperti Singapura, Philipina, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Thailand. 

b. PPK yang lokasinya selama ini telah menjadi jalur pariwisata melalui 
laut (sea route). 
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Ada beberapa PPK yang selama ini telah menjadi jalur pariwisata melalui 
laut (sea route) seperti gambar dibawah: 
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Sumber: http://topindonesiaholidays.com/top_sea_routes.php 
 

. 
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