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ABSTRAK 

 
STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI PONGKAR 

KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN PROVINSI 

KEPULAUAN RIAU 

 

Oleh:  

Mery Andriani Azda 

 

Karimun merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan 

Riau. Salah satu objek wisata yang ada di Desa Pongkar yaitu Pantai Pongkar. 

Adapun tujuan dari peneliti ini untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemerintah 

Desa Pongkar dalam pengembangan objek wisata pantai Pongkar , serta 

kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengembangan objek wisata 

pantai Pongkar. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

penjelasan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Key informan dalam penelitian ini 

berjumlah 13 orang dan informan berjumlah 3 orang. Dalam penelitian ini 

berdasarkan indikator dimensi strategi yaitu tujuan, kebijakan, dan program. 

Dalam pengembangan objek wisata pantai pongkar ini tujuannya untuk 

meningkatkan pendapatan, khusunya warga yang berdagang di sekitaran pantai, 

kebijakan yang ada dalam pengembangan objek wisata pantai pongkar ini seperti 
tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan membuat peraturan desa 

tentang pungutan dana karena pemerintah desa Pongkar pengembangkan pantai 

Pongkar dari pungutan dana, dan program yang dilakukan oleh pemerintah desa 

Pongkar sudah berjalan seperti membuat spot foto, namun belum maksimal yang 

terkendala karena kurangnya dana dana danya lahan milik warga. Sehingga 

pengembangan objek wisata pantai Pongkar ini masih belum maksimal. 

 

Kata kunci: Strategi, pengembangan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi yang besar hampir 

disegala sektor, salah satunya di sektor pariwisata sebagai negara yang memiliki 

potensi pariwisata yang besar, tentu membuat sektor pariwisata Indonesia menjadi 

sorotan. Industri pariwisata di Indonesia harus mendapat perhatian khusus dari 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mengembangkan 

pariwisatanya. 

Indonesia yang memiliki 34 provinsi dan terdiri dari pulau-pulau yang mana 

di setiap daerah memiliki pariwisata yang memiliki daya tarik tersendiri, salah 

satunya di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau yang merupakan salah satu 

Kepulauan dengan pariwisata yang menawarkan berbagai objek wisata alam yang 

menarik untuk dikunjungi. 

Pariwisata di Indonesia menurut UU Kepariwisataan No.9 tahun 1990 pasal 

1(5) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha- usaha 

yang terkait di bidangnya. Pada dasarnya Indonesia umumnya memiliki kekayaan 

bahari yang berlimpah, yang mencakup kehidupan sekitar 28 ribu species flora, 

350 species fauna, 110 ribu species mikroba, serta sekitar 600 species terumbu 

karang. 

Pengembangan pariwisata pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: 

kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan 

cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Dalam melaksanakan fungsi 
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dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus 

melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. 

(Choliq Sabana, Tahun 2019). 

Pengembangan pariwisata merupakan pembangunan yang menciptakan nilai 

tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana dan prasarana, 

objek daya tarik wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya. (Syarifah Dina Fajriah 

Tahun 2014). 

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia dilakukan secara terpadu melalui 

koordinasi lintas sektor agar pembangunan pariwisata dapat mencapai 

keberhasilan yang maksimal. Keberhasilan pembangunan juga tergantung dari 

komponen lain misalnya daya tarik wisata, akomodasi, restotan, dan trasnportasi, 

telekomunikasi, listrik, air bersih dan industry cenderamata. Semuanya itu, 

tentunya melibatkan koperasi, swasta dan masyarakat luas. Selain itu, sumber 

daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan pariwisata 

perlu ditingkankan kuantitas dan kualitasnya. (M. Bayu Pratomo Tahun 2016). 

Pantai pongkar merupakan salah satu pantai yang ada di Karimun tepatnya di 

daerah Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan 

Riau. Yang mana pantainya memiliki pasir yang putih, pemandangan yang indah 

dan juga terdapat pohon-pohon pinus disekitar pantai, sehingga membuat 

ketertarikan masyarakat untuk mengunjungi Pantai Pongkar tersebut. Dan pantai 

yang panjang serta memiliki pasir putih yang terletak di Kecamatan Tebing 

merupakan salah satu tempat yang menarik serta memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan oleh masyarakat Desa Pongkar, sebagai suatu objek wisata seperti 
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Memancing, berlayar, olahraga air, dan sebagai objek remaja atau muda- mudi 

untuk berfoto ria mengekspesikan diri. 

Kabupaten Karimun dari segi geografisnya sangat potensial untuk dijadikan 

dan dikembangkan menjadi daerah objek wisata alam maupun budaya, hal ini 

tentu saja didukung oleh alamnya yang bervariasi dan keindahan lainnya yang 

bisa ditemui dengan adanya lembah-lembah, gunung-gunung, air terjun, danau-

danau serta fenomena alam lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten 

Karimun. 

Salah satu objek wisata yang terdapat di Kabupaten Karimun adalah objek 

wisata Pantai Pongkar di desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. 

Pantai pongkar merupakan objek wisata yang sudah sangat lama dikembangkan 

dari tahun 2002 di Kabupaten Karimun, pantai Pongkar merupakan salah satu 

pantai yang terdapat di Kabupaten Karimun yang menarik untuk dikunjungi, 

pantai ini memiliki pasir putih yang terhampar luas di sepanjang bibir pantai, 

banyak pepohonan pinus, pesona pantai yang indah dengan gulungan ombak dan 

jika air laut sedang surut bisa berjalan kaki menyusuri bibi pantai sambil 

menikmati pemandangan laut. 

Pengelola pantai pongkar melakukan pengembangan berdasarkan Peraturan 

Kepala Desa Pongkar (Perdes) Nomor 01 Tahun 2017 tentang Besaran Pungutan 

Objek Pariwisata Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun pada 

BAB II Ruang Lingkup pasal 2 salah satunya berisikan mengenai pungutan  jasa  

tempat  wisata  di  Desa.  Salah satu pungutan yang di maksud adalah: 

1. Parkir roda dua, roda empat, dan roda enam 
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2. Tempat masuk wisata 

3. Warung/kios 

4. Pedagang musiman 

5. Panggung hiburan 

6. Sarana bermain 

7. Penitipan barang 

8. Bumi perkemahan 

9. Kamar mandi 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Pengunjung Objek Wisata Pantai Pongkar 

Tahun Banyaknya pengunjung Keterangan 

2016 11.250 Sebelum Abrasi 

2017 10.050 Sebelum Abrasi 

2018 6.255 Setelah Abrasi 

2019 2.213 Setelah Abrasi 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Desa Tahun 2018 

 

Berdasarkan dari table 1.1 penulis melihat menurunnya pengunjung yang 

beriwisata di pantai pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi 

Kepulauan Riau. Dari tahun ke tahun pengunjung pantai pongkar mengalami 

penurunan yang di sebabkan terjadinya abrasi atau pengikisan yang terjadi di 

sekitaran pantai, dari abrasi tersebut ada beberapa pohon pinus yang 

hancur/tumbang, gazebo yang sudah tidak bisa terpakai lagi. 

Oleh karena itu diperlukan adanya solusi dan penanganan yang tepat untuk 

mengembangkan Pantai Pongkar tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk 

meneliti “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai 

Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi  Kepulauan Riau” 
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1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

a. Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata 

Pantai Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan 

Riau. 

b. Kendala-kendala Apa Saja Yang Di Hadapi Pemerintah Desa Dalam 

Pengembangan Objek Wisata Pantai Pongkar di Desa Pongkar Kecamatan 

Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

 

a. Mengetahui Starategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata 

Pantai Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan 

Riau. 

b. Mengetahui Kendala-kendala Apa Saja Yang Di Hadapi Pemerintah Desa 

Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Pongkar Kecamatan Tebing 

Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis 

mengharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk : 
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a. Sumbangan informasi bagi masyarakat yang berasal di sekitar kawasan Objek 

Wisata Pantai Pongkar Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten 

Karimun Provinsi Kepulauan Riau. 

b. Sebagai masukkan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam memajukan 

kegiatan pariwisata yang ada. 

c. Menambah pengetahuan bagi penulis tentang Objek Wisata Pantai Pongkar 

Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan 

Riau. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika dalam penulisannya sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

 Bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sismematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

   

 Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan  dalam 

penelitian terdiri dari Kebijakan Publik, Pengertian Objek Wisata, 

Pengertian Strategi, Pentingnya Strategi, Pengertian Pengembangan, 

Konsep Pengembangan Pariwisata, Penelitian Terdahulu, Definisi 

Konsep, Pandangan Islam, Kerangka Berfikir,Konsep Operasional. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

 Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang 

digunakan pada penelitian yang dilakukan, yang berisikan Lokasi dan 
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Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, 

Populasi dan Sampel, dan Analisis Data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

 Bab ini peneliti menyajikan tentang lokasi penelitian, dan mencoba 

menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian, seperti 

sejarah singkat Pantai Pongkar, geografis Pantai Pongkar, dan lain- 

lain. 

BAB V HASIL PENELITIAN 
 

 Dalam bab ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian Strategi 

Pengembangan Objek Wisata Pantai Pongkar Di Desa Pongkar 

Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau 

yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui 

maksud dan tujuan dari penelitian ini. 

BAB VI PENUTUP 

  

 Dalam bab ini menjelaskan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebijakan Publik 

 

Secara etimologi istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani, sengsekerta 

dan latin. “asal kata dalam bahasa Yunani dan sangsekerta adalah polis 

(negara/kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi polita 

(negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan policie yang berarti 

menangani masalah-masalah public atau administrasi pemerintahan”. (William N. 

Dunn,2003:52). Menurut Anderson (dalam Arifin Tahir 2014:21) kebijakan 

adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku 

atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson 

mengklarifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. 

Kebijakan substansif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan 

kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut 

diselenggarakan. 

Menurut Anderson (1990, dalam Leo Agustino,2017:17) kebijakan publik 

merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan 

permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. 

Menurut Thomas R. Dye (1981, dalam Harbani Pasolong 2014:39), 

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan maksudnya adalah bila pemerintah memilih untuk 

melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik 
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itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan 

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. 

Menurut Arifin Tahir (2014:22) Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; 

Pembuatan Peraturan UU, Perencanaan Kegiatan, Aneka intervensi terhadap 

ekonomi/sosial masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan 

keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut disirikan dengan kekuasaan yang 

didominasikan oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah. 

Tujuan kebijakan publik dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui 

produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Setiap produk kebijakan haruslah 

memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi 

yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan 

diimplementasikan sebagai tujuan dari kebijakan tersebut. 

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi 

public Chandler dan Plano (1998, dalam Harbani Pasolong, 2014:38), mengatakan 

bahwa kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber- 

sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. 

Menurut Bridgema dan davis (2004, dalam Edi Suharto 2007:5) menerangkan 

bahwa kebijakan public setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, 

yakni : 

1. Kebijakan publik sebagai tujuan 

 

 Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian public. Artinya, 

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain 

untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh public sebagai 
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konstituen pemerintah. 

2. Kebijakan publik sebagai pilihan 

 

 Tindakan yang legal pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau 

otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem 

pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak 

atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan 

rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan 

oleh parlemen atau smengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan 

program tertentu. 

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis 

 

 Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab 

akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi 

mengenai prilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong 

orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan 

pikiran- pikiran mengenai keberhasilan yang akan di capai dan mekanisme 

mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. 

Dalam kenyataannya, pembuatan kebijakan sering kali kehilangan arah 

dalam menetapkan tujuan-tujuan kebijakan. Solusi kerap kali sebaliknya, dimana 

sebuah solusi yang baik yang akan gagal jika diterapkan pada masalah yang salah 

(Suharto, 2006). kebijakan-kebijakan yang baik dirumuskan berdasarkan masalah- 

masalah dan kebutuhan masyarakat. Tujuan-tujuan yang ditetapkan juga 

melenceng dikarenakan adanya akibat-akibat yang terjadi diluar perkiraan. 
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Kebijakan kemudian dapat dilihat sebagai respon atau tanggapan resmi 

terhadap isu atau masalah public. Hal ini berarti bahwa kebijakan public 

mencakup : 

1) Tujuan ialah kebijakan public senantiasa menyangkut pencapaian tujuan 

pemerintah melalui penerapan sumber-sumber public. 

2) Keputusan yaitu pembuatan keputusan-keputusan dan pengujian 

konsekuensi-konsekuensinya. 

3) Struktur yaitu terstruktur dengan para pemain dan langkah-langkahnya yang 

jelas dan terukur. 

4) Tindakan yaitu tindakan yang bersifat politis yang mengekspresikan 

pemilihan program-program prioritas lembaga eksektif. 

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan public dapat dilihat dari tiga 

tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan 

teknis operasional. Selain itu dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan 

public dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi pembuatan 

kebijakan, pelaksanaan dan pengandalian, serta evaluasi kebijakan. Menurut Dunn 

( dalam Nugroho Riant 2009), proses analisis kebijakan adalah serangkaian 

aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut 

diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai 

serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu penyusunan agenda, formulasi 

kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan. 

Menurut Chief J.O. Udoji (2017:15) Kebijakan Publik adalah suatu 

tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling 

berkaitan dengan memengaruhi sebian besar warga masyarakat. 



 

 

12 

Menurut Easton (2017:15) kebijakan publik adalah sebuah keputusan 

politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai 

otoritas dalam sistem politik. 

 

2.2 Konsep Strategi 

 

2.2.1 Pengertian Strategi 

 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia” yang diartikan sebagai 

“the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan 

dalam peperangan. Strategi berkaitan dengan arah tujuan dan kegiatan jangka 

panjang suatu organisasi. Strategi juga sangat terkait dalam menentukan 

bagaimana suatu organisasi menempatkan dirinya dengan mempertimbangkan 

keadaan sekeliling terutama terhadap pesaingnya. Strategi merupakan usaha untuk 

mencapai keunggulan dalam persaingan yang sesuai dengan keinginan untuk 

dapat bertahan sepanjang waktu, bukan dengan gerakan muslihat, tetapi dengan 

mengambil wawasan jangka panjang yang luas dan menyeluruh (Tjiptowardoyo, 

1995: 3-5). 

Griffin (2000) mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif 

untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi 

strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di 

lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya (Tisnawati & 

Saefullah, 2009: 132). 

Menurut Fred David (2009:5) manajemen strategi dapat didefinisikan 

sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta 

mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah 
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organisasi mencapai tujuannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam proses 

manajemen strategi terdiri atas tiga tahap, yaitu : 

1. Perumusan strategi mencakup seperti: 

 

a. Pengembangan Visi dan Misi 

 

b. Peluang dan Ancaman eksternal suatu organisasi 
 

c. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahaninternal 

 

d. Penetapan tujuan jangka panjang 

 

e. Pencarian strategi alternative 

 

f. Pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan 

 

2. Penerapan strategi mencakup: 

 

a. Penetapkan tujuan tahunan 

 

b. Membuat kebijakan 

 

c. Motivasi 

 

d. Mengalokasikan sumber daya 

 

3. Penilaian strategi mencakup: 

 

a. Peninjauan ulang faktor-faktor ektrnal dan internal 
 

b. Pengukuran kinerja 

 

c. Pengukuran langkah korelatif 

 

Menurut Anthony dan Govindarajen strategi itu merupakan suatu proses 

dalam manajemen yang sistematis yang didefinisikan sebagai proses dalam 

pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh 

organisasi & perkiraan sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program 

selama beberapa tahun mendatang. 
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Menurut Johnson and Scholes strategi adalah arah dan ruang lingkup 

sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi 

organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang, 

untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. 

Menurut Chandler (1962:13) strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu 

perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

Menurut Kenneth R. Andrews strategi adalah suatu proses pengevaluasian 

kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman 

yang ada dalam lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar produk 

yang menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan peluang lingkungan. 

Menurut siagaan strategi adalah serangkaian keputyusan serta tindakan yang 

mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diterapkan kesemua jajaran 

dalam organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi. 

Menurut Morrisey strategi merupakan suatu proses untuk menentukan arah 

yang harus dituju oleh perusahaan agar bisa tercapai segala misinya. 

Menurut Scholes dan Johnson strategi merupakan arah dan ruang lingkup 

dari organisasi atau lembaga dalam jangka panjang, yang mencapai keuntungan 

melalui konfigurasi dari sumber daya dalam lingkungan, untuk memenuhi 

kebutuhan. 

Menurut Robinson strategi merupakan rencana dari perusahaan, yang 

mencerminkan kesadaran suatu perusahaan tentang kapan, dimana serta 

bagaimana mereka harus bersaing dalam menghadapi lawan dengan tujuan dan 
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maksud tertentu. 

Menurut Salusu dan Young (Salusu,2015) strategi ialah suatu seni 

menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai 

sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi 

yang paling menguntungkan. 

Menurut Gluek dan Jauch (Sedarmayanti, 2014) strategi adalah rencana 

yang dilakukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi 

perusahaan dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan 

utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh 

organisasi. 

 

2.2.2 Dimensi Strategi 

 

Menurut J. Winardi (2003:112), dimensi dalam strategi pada suatu 

organisasi yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan atau Sasaran 
 

Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang perlu 

dicapai. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran menyatakan apa saja yang yang 

perlu dicapai, kapan hasil-hasil harus dilaksanakan. Dari sasaran-sasaran 

nilai, menyatakan ke arah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai 

macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan 

sifat organisasi, dan menetapkan  target bagi setiap kesatuan 

keorganisasiannya. 
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2. Kebijakan 

 

Kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi 

kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan (policies) merupakan peratutan- 

peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas- batas di dalam 

mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali 

mencapai keputusan-keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara 

sasaran-sasaran spesifik. 

3. Tahapan-tahapan atau Program 

 

Tahapan-tahapan tindakan pokok atau program-program yang akan mencapai 

tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan. 

Program-program menspesifikasi langkah demi langkah tahapan-tahapan 

tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran utama. Mereka 

menyatakan bagaimana sasaran-sasaran akan tercapai di dalam batas-batas 

oleh kebijakan. 

Mereka menyatakan bahwa sumber-sumber daya diarahkan ke arah 

pencapaian tujuan dan dengan apa kemajuan organisasi dapat diukur. 

2.2.3 Konsep Strategi 

 

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi 

secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang. 

2. Acuan yang berkenan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi 

perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi. 

3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya. 
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4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi 

dengan lingkungannya yang menajadi batas bagi aktivitasnya. 

5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengeelabui 

para pesaing. 

 

2.3 Pengertian Pengembangan Pariwisata 

 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan 

memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 

kebenerannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 

Berdasarkan kamus Umum Bahasa Indonesia, Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa 

(2000), pengertian pengembangan adalah: 

1. Hal, cara atau hasil mengembangkan. 

 

2. Proses atau cara, perbuatan mengembangkan ke sasaran yang dikehendaki. 

 

Pengembangan diartikan sebagai usaha untuk menuju ke arah yang lebih 

baik, lebih luas atau meningkat (kamus Webster). 

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk 

mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata 

mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara 

langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. 

(Swarbrooke 1996;99) Terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu : 

1. Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang tadinya 

tidak digunakansebagai atraksi. 
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2. Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah digunakan 

sebagai atraksi. 

3. Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang 

dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi 

tersebut dapat mencapai pasar yang lebihluas, dengan meraih pangsa pasar 

yang baru. 

4. Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk 

meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya 

pengeluaran sekunder oleh pengunjung. 

5. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah 

dari satu tempatke tempat lain dimana kegiatan tersebut memerlukan 

modifikasi bangunan dan struktur. 

Pengembangan pariwisata adalah sebuah system yang memiliki kaitan 

dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan inter 

regional. Pengembangan pariwisata harus didasarkan pada kondisi dan daya 

pendukung dengan tujuan menciptakan interaksi jangka panjang yang saling 

menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan pada pembangunan 

lingkungan dimasa mendatang. 

Pengembangan pariwisata juga memiliki fungsi untuk menggalakkan 

ekonomi masyarakat setempat, memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian 

fungsi dan lingkungan hidup, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta 

menjadikan bangsa menjadi ikon destinasi wisata yang dapat dilihat dunia luar 
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atau mancanegara. 

Swarbrooke mengemukakan bahwa, pengembangan pariwisata merupakan 

suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan 

berbagai sumber daya pariwsata mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar 

pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan 

kelangsungan pengembangan pariwisata. 

Menurut Pearce (1981:12) Pengembangan pariwisata dapat diartikan 

sebagai “usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang 

dibutuhkan masyarakat”. 

Dalam pengembangan pariwisata, terdapat factor yang dapat menentukan 

keberhasilan pengembangan pariwisata (Yoeti 1996) yaitu: 

1. Tersedianya objek dan daya tarik. 

 

2. Tersedianya fasilitas amenities yaitu Tersedianya objek dan daya tarik wisata 

3. Adanya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasarana sehingga 

memungkinkan wisatawan sarana kepariwisataan yang dapat memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Pengembangan pariwisata pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: 

kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan 

cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Dalam melaksanakan fungsi 

dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus 

melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. 

(Choliq Sabana, Tahun 2019). 
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Pengembangan pariwisata merupakan pembangunan yang menciptakan 

nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana dan 

prasarana, objek daya tarik wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya. (Syarifah 

Dina Fajriah Tahun 2014). 

Menurut Gay pada tahun (1990) pengembangan merupakan usaha yang 

dilakukan untuk mengembangkan suatu produk atau system, agar menjadi paling 

efektif untuk dipakai dalam suatu lembaga, sekolah, dan bukan untuk menguji 

teori tersebut. 

Menurut Seals dan Richey (1994) yaitu suatu pengkajian sistematik 

terhadap pendesain, pengembangan, serta evaluasi dari suatu program, proses, 

serta produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validasi, kepraktisan, 

dan juga efektifitas. 

 

2.4 Pengertian Objek Wisata 

 

Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang 

merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat 

tersebut. Menurut SK MENPARPOSTEL No.: KM. 98/PW.102/MPPT-87, objek 

wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata 

yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan 

diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. 

Obyek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri 

pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (something to 

see). Di luar negri obyek wisata disebut tourist atraction (atraksi wisata), 

sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan objek wisata. Mengenai pengertian 
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objek wisata, kita dapat melihat dari beberapa sumber antara lain: 

a. Peraturan Pemerintah No.24/1979. Objek wisata adalah perwujudan dari 

ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat 

keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. 

b. Surat Keputusan Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No.KM 

98/PW:102/MPPT-87. 

Obyek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber 

daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik 

dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Menurut Yoeti 

(1996), suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata (DTW) yang baik, harus 

mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi, yakni : 

(1) Adanya sesuatu yang dapat dilihat (something to see), maksudnya adanya 

sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini obyek wisata yang berbeda 

dengan tempat-tempat lain (mempunyai keunikan tersendiri). Disamping itu perlu 

juga mendapat perhatian terhadap atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagi 

entertainment bila orang berkunjung nantinya. (2) Adanya sesuatu yang dapat 

dibeli (something to buy), yaitu terdapat sesuatu yang menarik yang khas untuk 

dibeli dalam hal ini dijadikan cendramata untuk dibawa pulang ke tempat masing- 

masing sehingga di daerah tersebut harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja yang 

menyediakan souvenir maupun kerajinan tangan lainnya dan harus didukung pula 

oleh fasilitas lainnya seperti money changer dan bank. (3) Adanya sesuatu yang 

dapat dilakukan (something to do), yaitu suatu aktivitas yang dapat dilakukan di 

tempat itu yang bisa membuat orang yang berkunjung merasa betah di tempat 
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tersebut. 

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu objek wisata yang 

baik dan menarik untuk dikunjungi harus mempunyai keindahan alam dan juga 

harus memiliki keunikan dan daya tarik untuk dikunjungi dan juga didukung oleh 

fasilitas pada saat menikmatinya. 

Berdasarkan pendapat diatas pariwisata adalah lembaga dari salah satu 

budaya suatu masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan waktu senggang 

yang biasanya untuk melepas kejenuhan seseorang sehabis beraktifitas yang 

melelahkan. Menurut Gamal Suwantoro (1997:19) menyebutkan objek wisata 

merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah: 

a. Objek wisata dan daya tarik wisata alam 

 

Objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan 

alam. 

b. Objek wisata dan daya tarik budaya 

 

Seperti peninggalan sejarah, museum, atraksi kesenian, dan obyek lain yang 

berkaitan dengan budaya. 

c. Objek wisata dan daya tarik pada minat khusus wisatawan itu sendiri. 

 

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia dilakukan secara terpadu melalui 

koordinasi lintas sektor agar pembangunan pariwisata dapat mencapai 

keberhasilan yang maksimal. Keberhasilan pembangunan juga tergantung 

dari komponen lain misalnya daya tarik wisata, akomodasi, restotan, dan 

trasnportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih dan industry cenderamata. 

Semuanya itu, tentunya melibatkan koperasi, swasta dan masyarakat luas. 
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Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam 

pembangunan pariwisata perlu ditingkankan kuantitas dan kualitasnya. (M. 

Bayu Pratomo Tahun 2016). 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 
 

Menurut penelitian Ian Asriandy (2016) yang meneliti tentang “Strategi 

Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten Banteng”. 

Menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Banteng adalah Strategi sebagai Rencana. 

Sedangkan menurut peneliti Khairunisa Afsari Nurfadilah (2017) yang 

meneliti tentang “Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran(Studi 

kasus di Kabupaten Pangandaran)”. Menunjukkan bahwasannya factor internal 

kekuatan menunjukkan pariwisata pantai pangandaran memiliki potensi alam  

yang menarik, pantai yang landau dan aman untuk aktivitas bermain air. 

Keamanan dan kenyamanan pantai yang terjamin, tempat wisata kuliner dan 

wisata belanja, sarana dan prasarana yang cukup memadai serta system promosi 

yang sudah baik. Sedangkan kelemahan yang dimiliki, yaitu kebersihan 

lingkungan pantai kurang baik, penataan pedagang dan warung-warung yang 

masih semrawut, keberadaan perahu wisata dan perahu nelayan yang sedikit 

mengganggu. 

Sedangkan menurut peneliti Murhalim (2007) yang meneliti tentang 

“Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Karimun”. Menunjukkan 

bahwasannya Industri di kabupaten Karimun mempunyai potensi peluang yang 

baik, potensi objek wisata yang baik yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang 

 lengkap serta keamanan yang terjamin, akan ampu menarik para wisatawan serta 
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dapat memberikan kontribusi yang besar pula terhadap pendapatan di Kabupaten 

Karimun. 

 

2.6 Definisi Konsep 
 

a. Kebijakan publik adalah suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu 

tujuan tertentu yang saling berkaitan dengan memengaruhi sebagian besar 

warga masyarakat. 

b. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia” yang diartikan sebagai 

“the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan 

dalam peperangan. Strategi berkaitan dengan arah tujuan dan kegiatan jangka 

panjang suatu organisasi. Strategi juga sangat terkait dalam menentukan 

bagaimana suatu organisasi menempatkan dirinya dengan 

mempertimbangkan keadaan sekeliling terutama terhadap pesaingnya. 

c. Pengembangan pariwisata merupakan sebagai usaha untuk melengkapi atau 

meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. 

d. Obyek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri 

pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan 

(something to see). 

 

2.7 Pandangan Islam 

 

Dalam Islam wisata tidak hanya diartikan sekedar bertamasya saja, 

melainkan memilik makna yang lebih dari pemahaman tersebut. Diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengaitkan wisata dengan ibadah. 

 

Sehingga mengharuskan adanya safar, atau wisata untuk menunaikan salah satu 
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rukun dan agama yaitu haji. Diisyaratkan umrah ke baitullah ta’ala. 

2. Demikian pula dengan wisata dikaitkan dengan ilmu. 
 

Seperti terdapat pada hadist Rasulullah SAW yang berbunyi: 

  

“tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri china” 

 

 Hadist tersebut mengindikasikan sebagai wisata berhubungan dengan ilmu. 

3. Wisata dengan tujuan berdakwah. 

 

 Para sahabat Rasulullah SAW telah menyebar ke ujung dunia untuk 

mengajarkan kebaikan terhadap manusia, mengajak mereka untuk kepada 

kalimat yang benar. 

4. Wisata dengan tujuan untuk mengagumi keindahan ciptaan ALLAH SWT 

Menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa untuk 

menguatkan iman terhadap keesaan Allah SWT. Seperti dalam QS. Al- 

Ankabut:20: 

                  

                  

Artinya:  ”Berjalanlah dimuka bumi,  dan  perhatikanlah  bagaimana  

Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian 

Allah menjadikannya sekali lagi, sesungguhnya Allah maha kuasa 

atas segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut: 20) 
 

 

2.8 Konsep Operasionl 

 

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indicator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis, adapun konsep operasional 

dapat dilihat berikut ini: 
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Penurunan terhadap pengunjung di 

pantai pongkar 

Objek Wisata Pantai Pongkar 

Kecamatan Tebing Kabupaten 

Kendala-kendala dalam Pengembangan 

Objek Wisata Pantai Pongkar 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Referensi Indikator Subindikator 

Strategi Pemerintah  Desa Pongkar 

Dalam pengembangan objek wisata 

pantai pongkar 

Dimensi strategi 1. Tujuan 
2. Kebijakan 

3. Program 

(Sumber: Teori Menurut J. Winardi 2003 ) 

 
 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 

Selanjutnya penulis menyusun kerangka berfikir yang berkenaan dengan 

masalah penelitian Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Pongkar 

Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada 

kerangka berfikir dibawah ini: 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
 

 
 
 

Dimensi Strategi Menurut 

J. Winardi (2003) 

 

1. Tujuan 

2. Kebijakan 

3. Program 

 Dimensi Pengembangan Menurut 

Yoeti (1996) 

 
1. Objek dan daya tarik wisata 

2. Adanya fasilitas accessibility 

3. Tersedianya fasilitas 

amenities 
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BAB III 

METEDEOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten 

Karimun. Lokasi penelitian adalah kantor Desa Pongkar Kecamatan Tebing, 

Kabupaten Karimun. Alasan peneliti memilih penelitian di Kantor Desa Pongkar 

Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun karena lokasi penelitian merupakan desa 

yang terdapat objek wisata yaitu pantai pongkar dan apa yang menjadi fenomena 

penelitian juga terjadi di lokasi penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Pongkar Di Desa 

Pongkar Kecamatan Tebing Kabupten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. 

Adapun penelitian ini diadakan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan 

Juni 2020 dalam upaya mengumpulkan data – data dan fakta – fakta yang 

dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 

Menurut sugiyono (2016:11) jenis penelitian yang di gunakan deskriptif 

yaitu penelitian yang digunakan untuk menegetahui nilai variabel mandiri, hak 

satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Jadi, penelitian ini 

berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Sedangkan 

metode yang digunakan penelitian adalah kualitatif. Data kualitatif menurut 

Sugiyono (2016:156) yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 
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a. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber 

pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan 

menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang 

lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti (Suryabrata, 2013:39) 

Data primer didapatkan dari proses wawancara dengan cara membuat daftar 

pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

b. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan sudah ada sebelumnya yang 

diperlukan seperti jumlah pengunjung pantai pongkar dari tahun 2016-2019. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

1. Observasi 

 

Menurut meleong (2005:174) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara 

yang sistematik. Teknik ini akan membawa peneliti dan dapat menangkap arti 

fenomena dari segi pengertian subjek peneliti, dan dapat merasakan apa yang 

dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti 

bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian. 

2. Wawancara 

 

Menurut Meleong (2005:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

3. Dokumentasi 

 

Menurut meleong (2005:217) dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data 

melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang 
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menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, 

laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan adalah orang dari lokasi penelitian yanag dianggap paling 

mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informain, bersedia 

berkerjasama, mau diajak diskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan 

petunjuk kepada siapa saja, sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi lebih 

mendalam tentang suatu masalah. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik purposive sampling dimana 

peneliti memilih informan yang paling mengetahui bagaimana strategi 

pengembangan objek wisata pantai pongkar dan kendala-kendala apa saja yang 

dihadapi dalam pengembangan objek wisata pantai pongkar. Peneliti 

menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber 

data yang sama secara serempak adapun yang menjadi informan yang akan 

memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh demi 

penelitian ini adalah: 

a. Informan kunci (Key Informan) 

 

Key informan adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang 

diteliti. Dengan daftar Key informan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Informan 

No Informan Jumlah 

1 Kepala Desa Pongkar 1 orang 

2 Pengelola Pantai Pongkar 1 orang 

3 Kepala Urusan Perencanaan dan Program 1 orang 

(Sumber: Data olahan 2019) 
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b. Informan 

 

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti 

yaitu bagaimana strategi pengembangan objek wisata pantai pongkar dan 

kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengembangan objek wisata 

pantai pongkar. Dengan informan pelengkap yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Key Informan 

No Uraian Jumlah 

1 Pengunjung 13 

(Sumber: Data olahan 2019) 

 
 

3.5 Analisis Data 

 

Menurut sugiyono (2014:60) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- 

bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis 

data deskriptif kualitatif. 
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BAB IV 

 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 
 

4.1 Sejarah Dan Gambaran Umum Desa Pongkar 

 

Desa pongkar adalah merupakan salah satu Desa yang baru terbentuk yang 

merupakan hasil dari pemekaran Kelurahan Tebing yang berdasarkan Perda. 

Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2002 tentang pembentukan dan Struktur 

Organisasi Tata Kerja. 

Desa Pongkar sudah menjadi tempat pemukiman penduduk masyarakat 

melayu serta suku bangsa lainnya karena posisinya pendekatannya dengan Negara 

tetangga Malaysia dan Singapura. Desa Pongkar sudah menjadi kawasan penting 

sejak permulaan Kerajaan Riau yang berpusat di Pulau Bintan, bahkan perkiraan 

Desa Pongkar asal, menurut sejarah di perkirakan lebih tua dari Temasik atau 

Singapura. 

Seiring dari pada perkembangan maka terbit pula Perda Kabupaten 

Karimun nomor 16 tahun 2011, Kabupaten dimekar menajdi 7 (tujuh) Kecamatan, 

19 (Sembilan belas) Kelurahan dan 25 (dua puluh lima) Desa, maka Kematan 

Tebing merupakan salah satu hasil dari pemekaran sehingga Pongkar dulunya 

termasuk didalam Kelurahan Tebing sehingga menjadi Desa Pongkar, maka 

wilayah Desa Pongkar bagian dari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. 

Sebelum Pongkar menjadui Desa, terdiri dari I (satu) RW dan 4 (empat) RT, 

dengan hasil pemekaran maka Desa Pongkar menjadi 2 (dua) Dusun, 4 (empat) 

RW dan 10 (sepuluh) RT, dan pada akhir tahun 2009 telah dimekarkan lagi 

menjadi 2 (dua) Dusun, 4 (empat) RW dan 11 (sebelas) RT, dengan jumlah 
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Penduduk pada akhir tahun 2016 sebanyak 2.598 jiwa, terdiri dari Laki-

laki 1.339 Jiwa dan Perempuan 1.259 Jiwa. 

Dengan jumlah Penduduk 2.598 Jiwa, yang MayoritaS Penduduk Desa 

Pongkar bersuku Melayu dan beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai 

Nelayan, Petani, Buruh harian dan Karyawan swasta. Dengan sumber daya alam 

yang dimiliki berupa Hutan, Perkebunan, Granite, Kelautan dan Objek Wisata 

Pantai dan Alam Air Terjun. 

 

4.2 Batas Wilayah 
 

Desa pongkar berada di sebelah Barat pulau Karimun, tepatnya diujung 

pulau Karimun yang secara geografis berbatas wilayah: 

1. Sebelah utara: dengan selat malaka dan kabupaten meranti 
 

2. Sebelah selatan: dengan kelurahan pamak/kelurahan Darussalam 
 

3. Sebelah barat: dengan Darussalam/dan kelurahan pasir panjang 
 

4. Sebelah timur: dengan selat malaka/perbatasan singapura 

 
 

4.3 Luas Wilayah 
 

Luas wilayah Desa Pongkar ini dapat di lihat menurut penggunaannya. 
 

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel berikut : 
 

Tabel 4.1 Luas Wilayah 

Luas Pemukiman 86 ha/m² 

Luas Perkebunan 44 ha/m² 

Luas Kuburan 3 ha/m² 

Luas Perkarangan 14 ha/m² 

Luas Taman 15 ha/m² 

Luas Perkantoran 0,2 ha/m² 

Luas Prasarana Umum Lainnya 8 ha/m² 

TOTAL LUAS 170,02 ha/m² 

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh Tim pendataan desa Tahun 2018 
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4.4 Visi dan Misi Pemerintahan Desa Pongkar 
 

Visi: 
 

“Mewujudkan masyarakat Desa Pongkar yang Sehat, Sejahtera dan Maju serta 

berbudaya dengan berdasarkan Iman dan Taqwa”. 

Misi: 
 

1. Mengembangkan potensi pertanian, perikanan dan kelautan serta Home 

Industri yang berbasis ekonomi kerakyatan. 

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta 

mempunyai semangat kerja yang tinggi serta berjiwa social dan broyong. 

3. Meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Pongkar. 
 

4. Mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang merata dapat dirasakan semua 

kalangan. 

5. Mengembangkan seni dan budaya serta objek wisata untuk pertumbuhan 

ekonomi yang merata. 

 

4.5 Data Penduduk Desa Pongkar 

 

Jumlah penduduk Desa Pongkar berdasarkan hasil pendataan oleh tim 

pendata Desa pada tahun 2018 adalah 2.635 jiwa. Dengan jumlah Kepala 

Keluarga 711 KK. 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Desa Pongkar 

Jumlah Laki-laki 1363 Jiwa 

Jumlah perempuan 1272 Jiwa 

Jumlah total 2635 Jiwa 

Jumlah Kepala Keluarga 711 KK 

Kepadatan Penduduk 0.5 Km 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Desa Tahun 2018 
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4.6 Mata Pencaharian 

 

Penduduk Desa Pomgkar menurut mata pencaharian terdiri dari Petani, 

Pedagang, Pegawai Negeri Sipil, Pengusaha Kecil dan Menengah, TNI dan lain- 

lain. Berdasarkan hasil pendataan penduduk Desa Pongkar banyak bekerja 

menjadi Buruh harian lepas yaitu sebanyak 310 orang laki – laki. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.3 

Mata Pencaharian Pokok 

JENIS PEKERJAAN LAKI - LAKI PEREMPUAN 

Petani 91 - 

Buruh Tani 20 - 

Pegawai Negeri Sipil 18 15 

Pembantu Rumah Tangga - 26 

Pengrajin Industri Rumah Tangga 11 17 

Pedagang Keliling 1 - 

Peternak 15 - 

Nelayan 113 - 

Montir 5 - 

TNI 2 - 

Pengusaha Kecil dan Menengah 37 36 

Karyawan Perusahaan Swasta 240 22 

Buruh Harian Lepas 310 19 

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Desa Tahun 2018 

 
 

4.7 Pendidikan Masyarakat Desa Pongkar 

 

Pendidikan merupakan kewajiban yang harus kita kenyam sejak lahir, 

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk memajukan suatu 

masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu masyarakat tersebut. Berikut jumlah 

tingkat Pendidikan masyarakat Desa Pongkar: 
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Table 4.4 

Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan 

Balita 56 54 

Usia 5-6 Tahun (TK/Play Group) 49 51 

Usia 7-18 Yang besekolah 311 293 

Usia 7-18 Yang tidak sekolah - - 

Usia 18-56 yang bersekolah 125 121 

Usia 18-56 yang tidak bersekolah 88 69 

Usia 18-56 tahun pernah sekolah 
tetapi tidak tamat 

37 19 

Tamat SD Sederajat 373 342 

Tamat SMP 149 161 

Tamat SMA 142 139 

Sarjana 32 23 

Pasca sarjana 1 - 

Total 1.363 Jiwa 1.272 Jiwa 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Desa Tahun 2018 

 
4.8 Data Usia Masyarakat Desa Pongkar 

 

Struktur Penduduk Desa Pongkar menurut kelompok umur pada hasil 

pendataan tahun 2018 dapat dilihat bahwa jumlah terbesar terdapat pada 

kelompok umur 25 - 44 tahun sebesar 515 jiwa dan yang terendah pada kelompok 

umur 0-12 bulan sebesar 110 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

Tabel 4.5 

Jumlah Umur Di Desa Pongkar 

USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
(L + P) 

0-12 Bulan 57 53 110 

1-5 Tahun 72 98 170 

6-12 Tahun 241 252 493 

12-19 Tahun 199 163 362 

19-25 Tahun 196 198 394 

25-44 Tahun 268 247 515 

45-60 Tahun 233 215 448 

60 Tahun Keatas 97 46 143 

TOTAL 1.363 1.272 2.635 

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Desa Tahun 2018 
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4.9 Data Agama Masyarakat Desa Pongkar 

 

Penduduk Desa Pongkar pada umumnya pemeluk agama Islam, tetapi di 

desa pongkar ini juga terdapat pemeluk agama lainnya seperti agama Kristen. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Jumlah Menurut Agama 

AGAMA LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Islam 1.356 1.260 

Kristen 7 6 

JUMLAH 1.363 1.272 

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh Tim pendataan desa Tahun 2018 

 
 

4.10 Hidrologi 

 

Tata Air Desa Pongkar ini mampunyai potensi air dan sumber daya air 

yang banyak seperti Sungai, Danau, Mata Air, Bendungan / waduk. Desa Pongkar 

juga memiliki sumber air bersih. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel 

berikut : 

Tabel 4.7  

Sumber Air Bersih 

JENIS JUMLAH 

(UNIT) 

PEMANFAAT 

(KK) 

KONDISI 

Sumur Gali 356 368 Baik 

Sumur Pompa 2 120 Baik 

Pipa 3 298 Baik 

Sungai 0 0 Baik 

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh Tim pendataan desa Tahun 2018 

 

4.11 Lahan Pertanian 

 

Desa Pongkar ini terdapat lahan pertanian tanaman pangan. Jumlah 

keluarga yang memiliki lahan pertanian tersebut sebanyak 15 keluarga, di 

antaranya yang memiliki kurang dari 1 ha sebanyak 10 keluarga dan yang 5 
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keluarga lainnya memiliki 1.5 – 5.0 ha. Di Desa Pongkar ini juga terdapat hasil 

tanaman dan luas tanaman buah – buahan, yaitu terdapat buah rambutan yang 

luasnya 3 ha dengan hasil tanamannya sekitar 1 ton, buah durian yang luasnya 2 

ha dengan hasil tanamannya 2 ton dan buah pisang yang luasnya 4 ha dengan hasil 

tanaman 3 ton. Bias dilihat dalam tabel 4.4 dan tabel 4.5 

Tabel 4.8 

Pemilikan lahan pertanian tanaman pangan 

 

Jumlah keluarga memiliki lahan 
pertanian 

15 keluarga 

tidak memiliki lahan pertanian 739 keluarga 

Memiliki kurang 1 Ha 10 keluarga 

Memiliki 1,0 – 5,0 Ha 5 keluarga 

Jumlah total keluarga petani 15 keluarga 

 

Tabel 4.9 

Hasil tanaman dan luas tanaman buah-buahan 

 

Rambutan 3 Ha 1 ton 

Durian 2 Ha 2 ton 

Pisang 4 Ha 3 ton 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Desa Tahun 2018 
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APRIZAL 

 

KEPALA SEKSI 

PEMERINTAHAN 

DAN PEMBINAAN 

KEMASYARAKAT 

AN 

EMYLIA EKA KURNIA 

SEKRETARIS DESA 

PELAKSANA TEKNIS 

SEKRETARIAT DESA 

H. MUHAMMAD JAHID,SE 

KEPALA DESA 

RAMONA 

KEPALA 

SEKSI 

PELAYANAN 

DAN 

PEMBERDAY 

AAN 

KEMASYAR 

AKATAN HIDAYAT 

 
KEPALA 

SEKSI 

KESEJAHTER 

AAN DAN 

PEMBANGUN 

AN 

LEMBAGA KEMASYARAKATAN 

DESSA (LKD) 

BADAN 

PERMUSYAWARATAN 

DESA (DPD) 

KADUS II 

NORHAYATI SULIANA 

KADUS I 

4.12 Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pongkar Kecamatan Tebing 

Kabupaten Karimun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

KEPALA URUSAN 

TATA USAHA DAN 

UMUM 

  
 

KEPALA URUSAN 

KEUANGAN 

  

KEPALA URUSAN 

PERENCANAAN DAN 

PROGRAM 

EKA SUPIYANTI  HERLIYENI  FAHMA 

 

 

 

 
 

 

  

PELAKSANA KEWILAYAHAN 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 

1. Strategi Pemerintah Desa Pongkar Dalam Pengembangan Objek Wisata 

Pantai Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi 

Kepulauan Riau 

 

Dalam pengembangan objek wisata pantai pongkar Pemerintah desa 

Pongkar dan pengelola pantai memiliki strategi untuk mengembangkan kembali 

objek wisata pantai pongkar ini. Pertama tujuan dalam strategi pengembangan 

pantai pongkar yaitu peningkatan perekonomian masyarakat sekitar, khusunya 

para pedagang sekitaran pantai dan juga untuk pengenalan wisata lokal yang ada 

di Karimun. Kedua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pongkar 

dengan membuat peraturan berupa larangan membuang sampah sembarangan, dan 

adanya perdes tentang pungutan dana dan dari pungutan dana itulah pemerintah 

dapat pengembangkan pantai Pongkar. Ketiga program yang dilakukan 

Pemerintah untuk menambah daya tarik pengunjung yaitu membuat spot foto, dan 

adanya petugas kebersihan sehingga menyebabkan pantai pongkar berbeda 

dengan pantai lainnya. Dengan cara tetap menjaga kelangsungan dan keindahan 

pantai, pembenahan sarana dan prasarana yang di perlukan oleh pengunjung untuk 

meningkatkan kembali daya tarik pengunjung untuk dating ke pantai pongkar. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah desa Pongkar dalam 

pengembangan objek wisata sudah terlaksanakan tetapi belum berjalan secara 

maksimal karena terdapat beberapa kendala. 
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2. Kendala-kendala Yang Di Hadapi Pemerintah Desa Pongkar Dalam 

Pengembangan Objek Wisata Pantai Pongkar Kecamatan Tebing 

Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan cara 

observasi dan wawancara kepada Bapak Kepala Desa Pongkar dan Bapak 

Pengelola Pantai Pongkar maka peneliti menyimpulkan bahwa kendala yang 

terdapat dalam pengembangan objek wisata pantai pongkar ini adalah: 

Kurangnya dana dan Adanya lahan milik warga desa Pongkar di sekitar 

pantai yang mengakibatkan pengembangan menjadi terkendala. 

 

6.2 Saran 

 

Dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran atau masukan agar 

strategi pengembangan objek wisata pantai pongkar berjalan dengan maksimal 

dan memberikan manfaat: 

1 Disarankan kepada pemerintah desa pongkar untuk lebih memberikan 

perhatian kepada objek wisata pantai pongkar 

2 Disarankan kepada pengelola untuk peningkatan sarana dan prasarana serta 

strategi yang dibutuhkan untuk menarik peminat daya tarik pengunjung 

terhadap objek wisata pantai pongkar ini 

3 Disarankan kepada pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan dan 

keindahan pantai serta menjaga fasilitas yang sudah ada disekitaran pantai. 
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