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Abstrak 

Pulau Karimun yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau memiliki letak geografis yang sangat strategis 
dan memiliki berbagai macam daya tarik potensi wisata. Beragam potensi daya tarik wisata yang ada 
di pulau ini membuat Pulau Karimun  perlu memiliki konsep keterpaduan antara pulau-pulau tersebut 
sehingga dapat menunjang kawasan destinasi wisatanya. Terdapat indikasi faktor-faktor yang 
memengaruhi perkembangan pola tata ruang kawasan destinasi pariwisata kepulauan. Metode studi 
kasus tunggal untuk mengeksplorasi penelitian ini. Studi dilakukan terhadap Pulau Karimun yang 
merupakan satu kesatuan pada Pulau Karimun, dengan melihat 2 periode amatan yaitu periode 2008-
2011 dan periode 2012-2014. Data analisis menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor yang memengaruhi perkembangan pola tata ruang 
kawasan destinasi pariwisata kepulauan, jejaring antar pulau dan dalam pulau, kuantitas dan kualitas 
pengunjung yang terdiri dari faktor sebaran sarana dan prasarana perkotaan, aksesibilitas , sebaran 
atraksi wisata, pola pergerakan wisatawan, ketersediaan SDM, dan sosial budaya masyarakat.  
Kata kunci: Perkembangan Pola Tata Ruang Kawasan, Perkembangan Kawasan Destinasi 
Pariwisata Kepulauan, Pulau Karimun , Tingkat Perkembangan Pariwisata 

Pengantar  

Salah satu provinsi di Indonesia yang berbentuk 
kepulauan adalah Provinsi Kepulauan Riau. Letak 
geografisnya sangat strategis karena berada 
pada pintu masuk Selat Malaka dan berbatasan 
dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik 
yakni Singapura dan Malaysia. 
Pulau Karimun memiliki pulau–pulau kecil 
sejumlah 250, dengan jumlah pulau yang 
berpenghuni 57 pulau. Terdapat dua pulau besar 
yang menjadi pusat permukiman dan sentra 
ekonomi, yakni pulau Karimun dan Pulau Kundur. 
Letaknya yang berbatasan dengan negara 
Singapura dan semenanjung Malaysia 
merupakan salah satu daya tarik pulau ini. 
Sebagai daerah industri, Kabupaten Karimun 
memberikan peluang bagi para pelaku ekonomi. 
Pulau ini sedang giat membangun sektor wisata 
terutama di sektor wisata bahari, walaupun 
belum ditunjang dengan kesiapan infrastruktur.  
 
Pustaka 

Perkembangan Pola Tata Ruang Kawasan 

Dalam UU. No. 27 tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil, mitra bahari adalah jejaring pemangku 
kepentingan di bidang pengelolaan wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penguatan 
kapasitas sumber daya manusia, lembaga, 

pendidikan, penyuluhan, pendampingan, 
pelatihan, penelitian terapan, dan 
pengembangan rekomendasi kebijakan. Ruang 
lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil meliputi daerah peralihan antara 
ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh 
perubahan di darat dan laut. Ruang lingkup ke 
arah darat mencakup wilayah administrasi 
kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua 
belas) mil diukur dari garis pantai. 
Menurut Royle, ada dua faktor yang 
menyebabkan pulau-pulau menjadi suatu hal 
yang istimewa, yakni keterisolasian (isolation) 
dan keterbatasan (boundedness). Direktorat 
Pesisir dan Lautan dalam Modul Pelatihan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil secara 
terpadu menyatakan kepulauan memiliki 
karakteristik ekonomi berupa kegiatan ekonomi 
yang terspesialisasi. Masyarakat kepulauan telah 
lama berinteraksi dengan ekosistem pulau kecil, 
sehingga secara realitas dilapangan, ekosistem 
pulau kecil tentunya mempunyai budaya dan 
kearifan tradisional tersendiri yang merupakan 
nilai komoditas wisata yang tinggi. 
Daerah kepulauan secara umum memiliki 
karakteristik akuatik dan terestrial (wilayah laut 
lebih besar dari wilayah darat) yang 
membedakannya dengan daerah-daerah 
terestrial maupun terestrial akuatik. Dalam 
konteks ini, tujuh provinsi kepulauan yang 
bergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi 
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Kepulauan telah menegaskan bahwa karakteristik 
provinsi kepulauan yang membedakan dengan 
provinsi-provinsi lain dapat dilihat dari luas 
wilayah laut yang lebih besar dari wilayah 
daratan; dari segi penyebaran demografis, 
penduduk wilayah kepulauan biasanya relatif 
sedikit dan penyebarannya tidak merata; dari 
segi sosial budaya, komunitas-komunitas di 
wilayah kepulauan tersegresi dalam pemukiman 
menurut teritorial suatu pulau, sehingga lazim 
berimplikasi pada kuatnya rasa keterikatan pada 
tanah (pulau), pola hidup pada pulau-pulau kecil 
selaras dengan alam (lamban menerima 
perubahan). 
Menurut Prayitno (2013), adanya hubungan erat 
antara pulau-pulau kecil dengan kawasan 
andalan serta kawasan pesisir pada pulau besar. 
Keterkaitan ini dapat menjadi model 
pengembangan kota-kota di Indonesia yang 
berwawasan kepulauan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Bingkai Kepulauan Indonesia 
Sumber: Prayitno, 2004 

Perkembangan Kawasan Destinasi 
Pariwisata Kepulauan  

Dalam kerangka perkembangannya, Destinasi 
Pariwisata minimal mencakup komponen-
komponen utama, sebagai berikut: 
a. Objek dan daya tarik (attraction) , 
b. Aksesibilitas (accessibility), 
c. Amenitas (amenities),  
d. Fasilitas Pendukung (Ancillary Services), 
e.  Kelembagaan (Institution). 
Dalam konteks pengembangan pariwisata, 
konsep pengembangan berbasis klaster tersebut 
dapat diadopsi untuk mendukung dan 
meningkatkan daya saing pengembangan 
destinasi pariwisata. Pendekatan Klaster ini akan 
berorientasi pada fokus dan penguatan kualitas 
kinerja hubungan antar mata rantai usaha yang 
terkait dan sistem pendukung lainnya sehingga 
akan meningkatkan efektifitas dan daya saing 

destinasi. Komponen klaster pariwisata akan 
mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2. Diagram Konsep Keterpaduan Sistem 
Pendukung Destinasi Pariwisata 

Sumber: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 
2006 

a. Atraksi/objek dan daya tarik wisata (alam, 
budaya, buatan/khusus), 

b. Amenitas dan infrastruktur pendukung 
pariwisata (hotel, fasilitas hiburan, fasilitas 
perbelanjaan, tour operator, agen perjalanan 
dan maskapai penerbangan, rumah makan 
dan bar, pemasok produk wisata), 

c. Institusi di bidang penyiapan SDM, misalnya 
perguruan tinggi, sekolah tinggi pariwisata, 
lembaga pelatihan dan sebagainya, 

d. Kelembagaan di sektor publik di tingkat 
daerah/lokal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Konsep Klaster Destinasi Pariwisata 

Sumber: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 
2006 

Metode  

Penelitian studi kasus dilakukan terutama bila 
batasan antara kasus dan konteks tidak jelas. 
Metode ini memiliki karakter tersendiri yaitu 
memiliki fokus pada satu atau beberapa unit 
kasus, memiliki kapasitas untuk menjelaskan 
hubungan sebab akibat, memiliki tujuan untuk 
pengembangan teori, menggunakan berbagai 
sumber data sehingga dapat mengkombinasikan 
beberapa strategi.  
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Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang 
dihasilkan dari kajian pustaka. Pertanyaan utama 
digunakan untuk mendapatkan konsep atau teori 
yang dapat menjelaskan perkembangan pola tata 
ruang kawasan destinasi pariwisata kepulauan di 
Pulau Karimun; mengidentifikasi faktor-faktor 
yang memengaruhi perkembangan pola tata 
ruang kawasan destinasi pariwisata di pulau 
tersebut, dan; mengidentifikasi faktor-faktor 
yang memengaruhi perbedaan tingkat 
perkembangan kawasan destinasi pariwisata 
kepulauan. “perkembangan pola tata ruang 
pariwisata kepulauan” dan adanya “perbedaan 
tingkat perkembangan kawasan destinasi 
pariwisata di Pulau Karimun”.  

Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan kombinasi analisis 
kualitatif dan analisis kuantitatif.  

 Analisis dan Interpretasi  

Kekayaan alam, seni, dan budaya merupakan tiga 
bidang penting dalam pengembangan pariwisata 
di Kepulauan Riau. Alam Kepulauan Riau memiliki 
iklim tropis, dengan 2.408 pulau yang 30% di 
antaranya tidak berpenghuni.  

Karakteristik Kawasan 

Karimun mengalami pemekaran menjadi 9 
kecamatan, 22 kelurahan, dan 32 desa. 
Kemudian pada Juli 2012, berdasarkan Perda No. 
02 tahun 2012, wilayah Kabupaten Karimun 
kembali mekar menjadi 12 kecamatan, 29 
kelurahan, dan 42 desa. 
Unit kasus yang telah dipilih adalah kawasan 
yang dipandang memiliki karakteristik dan 
keunikan masing-masing, terutama ditinjau dari 
fungsi-fungsi ruang yang terbentuk oleh 
keberadaan kawasan destinasi pariwisata 
tersebut.  

Kondisi Geografis Pulau Karimun 

Berdasarkan letak georafis, Kabupaten Karimun 
terletak di antara 0035’ Lintang Utara–1010’ 
Lintang Utara dan 103030’ Bujur Timur–1040 
Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri 
atas daratan dan perairan, yang secara 
keseluruhan kurang lebih seluas 7.984 km2. 
Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 250 buah 
pulau, dimana semua pulau sudah bernama dan 
hanya sebanyak 57 pulau yang sudah 
berpenghuni. Dua pulau terbesar yang menjadi 

pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah 
Pulau Karimun dan Pulau Kundur. 
Status Free Trade Zone (FTZ) yang disandang 
Pulau Karimun cukup berpengaruh terutama 
terhadap kegiatan perekonomian. Sebagai 
kabupaten kepulauan, karakteristik pulau-pulau 
di Kabupaten Karimun cenderung mirip. 
Wilayahnya secara umum berupa daratan yang 
datar dan landai dengan ketinggian antara 20 
sampai 500 meter di atas permukaan laut, 
meskipun ada bagian yang merupakan bukit-
bukit. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu 
Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan 
merupakan salah satu sumber mata air di 
Karimun. 

Kondisi Demografi dan Sosial Budaya 

Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten 
Karimun mencapai 233.074 jiwa, terdiri dari 
119.438 laki-laki dan 113.636 perempuan. 
Berdasarkan kelompok umur, penduduk 
Kabupaten Karimun dibagi atas anak-anak 
(dibawah usia 15 tahun), dewasa (15 sampai 64 
tahun), dan lanjut usia (65 tahun keatas). 
Pada tahun  2012, komposisi jumlah penduduk 
tidak produktif Kabupaten Karimun adalah 
sebanyak 81.976 jiwa atau 35,17% dan 
penduduk produktif mencapai 151.098 jiwa atau 
64,83%. Dengan demikian, dependency ratio 
mencapai 54.25%. Ini artinya, setiap 100 orang 
penduduk usia produktif dibebani 54 orang 
penduduk tidak produktif. 
Menurut kepadatan, wilayah yang paling padat 
penduduk pada tahun 2012 adalah Kecamatan 
Kundur dengan jumlah 1.066 jiwa/km2. Secara 
umum, kepadatan penduduk Kabupaten Karimun 
adalah sebesar 153 jiwa/km2, meningkat bila 
dibandingkan tahun 2011 yang nilainya adalah 
147 jiwa/km2.  
 
Tabel 1. Jumlah Sekolah dan Universitas di 
Kabupaten Karimun 

 
 
Tabel 2. Jumlah Tamatan Sekolah dan 
Universitas di Kabupaten Karimun 
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Batas Wilayah Pulau Karimun 

Batas-batas Kabupaten Karimun, yaitu: 
1. Utara  : Philip Channel Singapura dan 

Semanjung Malaysia 
2. Selatan : Kecamatan Kateman 

Kabupaten Indragiri Hilir 
3. Barat  : Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala 
Kampar Kabupaten Pelalawan 

4. Timur : Kota Batam 
 

Kawasan Pariwisata 

Kawasan pariwisata yang terdapat di Kabupaten 
Karimun, berupa :  
a) Kawasan peruntukan wisata alam, meliputi:  

1) Pantai Pelawan; 
2) Pantai Pongkar;  
3) Air Terjun Pongkar; 
4) Sumber mata air panas di Tanjung Hutan; 
5) Pantai Telunas;  
6) Pantai Lubuk;  
7) Kawasan wisata Bukit Gading;  
8) Desa Judah; 
9) Pemancingan di Pulau Combol; 
10) Padang Lamun Pulau Moro; 
11) Batu Bertulis Pasir Panjang; 
12) Misteri Batu Limau;  
13) Perkebunan buah-buahan, di Kecamatan 

Kundur dan di Pulau Sugi;    
14) Perkebunan karet di Kecamatan Kundur 

Barat;  
15) Perkebunan sawit Kecamatan Buru; 
16) Pantai Timun;  
17) Pantai Sawang; 
18) Pantai Buru; 
19) Pantai Tulang; dan,  
20) Pantai Pasir Panjang Durai.  

b) Kawasan peruntukan wisata budaya,  
meliputi:  
1) Masjid Jami dan Masjid H.Abdul Ghani  di 

Pulau Buru (Kecamatan Buru);  
2) Masjid Al-Mubaraq di Pulau Karimun;   
3) Klenteng Tua di Pulau Moro, Pulau 

Karimun, dan Pulau Kundur; 
4) Makam keramat di kawasan Pantai Gading 

di Desa Gading;  
5) Makam si Badang di Kecamatan Buru; dan,  
6) Kerajaan Sulit di Desa Keban Kecamatan 

Moro.  
c) Kawasan peruntukan wisata buatan,  

meliputi:  
1) Galangan kapal tradisional di Pulau 

Karimun; dan  

2) Wisata belanja di Kota Tanjung Balai dan 
Kota Tanjung Batu. 

 
Pada tahun 2012, Kabupaten Karimun mencatat 
terdapat 107.499 kunjungan wisatawan asing. 
Jumlah ini meningkat bila dibandingkan pada 
tahun sebelumnya. Tabel 3 dan Tabel 4 
memaparkan secara lebih terperinci mengenai 
jumlah kunjungan dan negara asal wisatawan 
dari tahun 2004 sampai tahun 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Arah Perkembangan Kabupaten 
Karimun 

Sumber: Nadjmi N, 2015 

Tabel 3. Jumlah Wisatawan Mancanegara di 
Kabupaten Karimun 

 
 

 
 
 

 
Tabel 4. Jumlah Wisatawan Menurut Asalnya di 
Kabupaten Karimun 
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Periodesasi Perkembangan Pola Tata 
Ruang Kawasan Kepulauan 

Periodisasi diartikan sebagai pembabakan waktu 
yang digunakan untuk memetakan berbagai 
peristiwa. Kompleksitas peristiwa yang terjadi 
pada  kehidupan manusia pada setiap masa 
memerlukan suatu pengklasifikasian berdasarkan 
bentuk serta jenis peristiwa tersebut, dalam hal 
ini peristiwa yang terjadi dalam suatu kawasan 
destinasi pariwisata kepulauan di Pulau Pulau 
Karimun. Peristiwa-peristiwa yang telah 
diklasifikasikan itu disusun secara kronologis 
berdasarkan urutan waktu kejadian. 
Periodisasi digunakan untuk mempermudah 
pemahaman dan pembahasan sejarah 
perkembangan pola tata ruang kawasan destinasi 
pariwisata kepulauan yang ada di Pulau Karimun. 
Dalam perkembangan pola tata ruang kawasan 
destinasi pariwisata kepulauan di Pulau Karimun, 
periodisasi dibagi dua, yaitu periodesasi tahun 
2008-2011 dan tahun 2012-2014. 
Menurut teori periodesasi yang dikemukakan oleh 
Miossec, suatu destinasi yang merupakan pusat 
kegiatan pariwisata memiliki tahap-tahap 
perkembangan, yang terbagi dalam 4 (empat) 
fase/periode, mulai dari suatu kawasan yang 
terisolasi seperti pada suatu kawasan kepulauan; 
lalu munculnya resort-resort pionir, kompleksitas 
hierarki resort dan transportasi; hingga sampai 
pada tahap destinasi wisata yang mulai jenuh. 
Miossec menggambarkan bagaimana tahap-
tahap perkembangan destinasi dari embrio, 
kemudian menjadi magnet, hingga memberikan 
dampak perkembangan yang luas terhadap area 
disekitarnya karena adanya aktifitas wisata di 
kawasan tersebut. 

Aksesibilitas 

Hub ke dan dari Kabupaten Karimun pada tahap 
ini berawal dari terdapatnya seaport, yaitu 
terminal pelabuhan domestik Tanjung Balai 
Karimun, yang merupakan embrio 
perkembangan Kabupaten Karimun. Pada tahap 
ini belum terdapat hub yang menghubungkan 
Kabupaten Karimun dengan negara tetangga 
Singapura dan Malaysia. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Hub ke Kabupaten Karimun Melalui 
Kota Batam Periode Awal Perkembangan 

Sumber: Nadjmi N, 2015 

Sebaran Sarana dan Prasarana Pelayanan 
Perkotaan 

Sarana dan prasarana yang dibangun terlebih 
dahulu adalah untuk aktifitas industri perkapalan. 

Sebaran Atraksi Wisata 

Sebaran atraksi pada Pulau Karimun belum 
nampak. Karena pada awal periode ini, 
pemerintah lebih mengutamakan perkembangan 
di bidang industri dan perdagangan.  

 
Perkembangan Pola Tata Ruang Kawasan 
Destinasi Pariwisata Kepulauan di 
Kepulauan Riau pada Periode Awal 
Perkembangan 

 
Untuk menuju ke Kabupaten Karimun, terdapat 
pelabuhan/ terminal feri yang menghubungkan 
Pulau Karimun dengan Pulau Batam. Pelabuhan 
ini merupakan satu-satunya akses yang terdapat 
di Pulau Karimun. Pulau Karimun pada periode 
awal dikenal sebagai kawasan industri kapal, 
sehingga informasi mengenai kegiatan 
kepariwisataan di periode itu belum ada sama 
sekali. 

  

 
 

 
 
 

Gambar 6. Pola Perkembangan yang Terjadi di 
Pulau Karimun pada Periode Awal 

Perkembangan 
Sumber: Nadjmi N, 2015 

Konteks dalam Periode 2008-2011 

Periode ini ditandai dengan kesuksesan resort 
perintis dalam memicu pembangunan lebih lanjut.  

Aksesibilitas 

Hub yang menghubungkan antara Pulau Karimun 
dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya ialah 
beberapa terminal feri internasional yaitu 
Terminal Feri Internasional Tanjung Balai 
Karimun yang menghubungkan Pulau Karimun 
dengan Pulau Batam, Negara Singapura, dan 
Negara Malaysia. Untuk menghubungkan Pulau 
Karimun dengan pulau-pulau disekitarnya, 
digunakan terminal penyeberangan perintis 
seperti yang terdapat di Kecamatan Tebing, 
Meral, Moro, dan Kecamatan Kundur. Sedangkan 
hub melalui udara, pada periode ini, belum 
terdapat bandar udara.  
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Hub dengan transportasi darat di Pulau Karimun 
belum ada yang berwujud terminal yang dapat 
menampung angkutan transportasi antar kota.  

 
Sebaran Sarana dan Prasarana Perkotaan  

 
Terdapat 12 Bank Umum, 6 Bank Perkreditan 
Rakyat. 1 hotel bintang 1 dan 53 hotel kelas 
melati. 34 restoran dan 29 rumah Makan. 
59.745.900 KVA pasokan tenaga listrik. 935.594 
m3 persediaan air bersih. 243.715 m jalan 
beraspal, 159.210 m jalan kerikil, 43.159 m jalan 
tanah. Tidak terdapat terminal angkutan darat. 
Terdapat 1 terminal feri internasional sekaligus 
pelabuhan laut domestik. Tidak terdapat Fasilitas 
Angkutan Udara. 
 
Sebaran Atraksi Wisata   

Menurut Teori Miossec, kesuksesan resort 
perintis memicu pembangunan/perkembangan 
suatu kawasan lebih lanjut.  Pada Pulau Karimun, 
tidak terdapat resort yang memengaruhi 
perkembangan kawasan destinasi pariwisata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Hub Antar Pulau Karimun dan Pulau-

pulau di Sekitarnya 
Periode 2008-2011 

Sumber: Nadjmi N, 2015 

 
Kawasan wisata yang mulai berkembang pada 
periode ini adalah wisata alam  dan wisata 
sejarah yang terdapat di Pulau Karimun.  

Perkembangan Pola Tata Ruang Kawasan 
Destinasi Pariwisata Kepulauan di 
Kepulauan Riau Pada Periode 2008-2011 

Fasilitas infrastruktur pelabuhan semakin 
meningkat dengan dibukanya jalur perhubungan 
internasional Kabupaten Karimun-Singapura dan 
Kabupaten Karimun-Malaysia. Selain itu, terdapat 
perkembangan pada kawasan pariwisata 
bahari/pantai dan wisata sejarah, serta  kawasan 
Pulau Karimun diresmikan sebagai Kawasan Free 
Trade Zone. (Lihat gambar 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Pola Perkembangan yang Terjadi di 

Pulau Karimun Periode 2008-2011 
Sumber: Nadjmi N, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 10. Sebaran Atraksi Wisata di Pulau 
Karimun Periode 2008-2011 

Sumber: Nadjmi N, 2015 

Konteks dalam Periode 2012-2014 

Aksesibilitas 

Tidak terdapat perkembangan aksesibilitas. 

Sebaran Sarana dan Prasarana Perkotaan 

Terdapat 19 Bank Umum, 10 Bank Perkreditan 
Rakyat. 4 hotel bintang 1 dan 63 hotel kelas 
melati. 41 restoran dan 37 rumah Makan. 
72.838.600 KVA pasokan tenaga listrik. 
1.353.943 m3 persediaan air bersih. 351.686 m 
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jalan beraspal, 171.820 m jalan kerikil, 65.031 m 
jalan tanah. Tidak terdapat terminal angkutan 
darat. Terdapat 1 terminal feri internasional 
sekaligus pelabuhan laut domestik. Tidak 
terdapat Fasilitas Angkutan Udara. 

 
Sebaran Atraksi Wisata 

 
Sebaran atraksi di kawasan destinasi pariwisata 
mengalami perkembangan, terutama pada 
wisata bahari, sejarah, budaya dan wisata agro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Perkembangan Atraksi Wisata di 
Pulau Karimun, Periode 2012-2014 

Sumber: Analisis, 2014 

 
Perilaku Masyarakat dalam Menerima 
Kegiatan Kepariwisataan  

Miossec menambahkan satu lagi faktor yang 
memengaruhi perkembangan suatu kawasan 
destinasi pariwisata, yaitu faktor perilaku 
masyarakat yang menerima sacara utuh dan 
tidak suatu kegiatan kepariwisataan di 
wilayahnya. Dari hasil penelitian, masyarakat 
Kabupaten Karimun belum menerima pariwisata 
secara utuh dalam kegiatannya. 

Perkembangan Pola Tata Ruang Kawasan 
Destinasi Pariwisata Kepulauan di 
Kepulauan Riau pada Periode 2012-2014 

Fasilitas infrastruktur pelabuhan semakin 
meningkat dengan dibukanya jalur perhubungan 
internasional, yakni Kabupaten Karimun-

Singapura dan Kabupaten Karimun-Malaysia. 
Selain itu, terdapat perkembangan pada kawasan 
pariwisata bahari/pantai, wisata sejarah, wisata 
budaya, dan wisata agro di Pulau Karimun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12. Pola Perkembangan yang Terjadi di 

Pulau KarimunPeriode 2012-2014 
Sumber: Nadjmi N, 2015 

Sebaran atraksi wisata Pulau Karimun  tampak 
dipengaruhi oleh daya tarik wisata yang ada, 
antara lain kondisi geografis, kemudahan dalam 
pencapaian, infrastruktur, sejarah kawasan dan 
promosi yang dilakukan. Berdasarkan persepsi 
wisatawan dan masyarakat sebagai konsumen, 
kawasan Karimun merupakan kawasan wisata 
pantai dan sejarah yang paling banyak diminati 
wisatawan karena memiliki citra tersendiri. 
Konsep zonasi destinasi pariwisata (Gunn, 1994) 
menyatakan bahwa beberapa atraksi wisata 
secara berdekatan membentuk pola klaster 
dengan pemusatan aktifitas pada masing-masing 
klaster, yang didukung oleh jalur utama dan 
koridor-koridor penghubung. Maka dari itu, tidak 
mengherankan apabila kawasan ini memiliki 
potensi yang sangat besar dibandingkan 
kawasan-kawasan lainnya yang ada di Pulau 
Karimun. Kecenderungan fasilitas kuliner ialah 
mendekati kawasan pantai dan akomodasi 
membentuk klaster atraksi wisata di Kawasan 
Karimun. Sementara itu, kecenderungan fasilitas 
olah raga dan akomodasi ialah mendekati 
kawasan wisata pantai di Karimun juga 
membentuk suatu klaster atraksi wisata di 
kawasan Karimun.  
 
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat 
Perkembangan Pariwisata Kepulauan 

Aksesibilitas 

Aksesibilitas tidak mengalami perubahan. 

Sebaran Atraksi Wisata 

Sebaran atraksi wisata Pulau Karimun  tampak 
dipengaruhi oleh daya tarik wisata yang ada, 
antara lain kondisi geografis, kemudahan dalam  
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Gambar 13. Pola Tata Ruang Kawasan Destinasi 

Pariwisatadi Pulau Karimun 

Sumber: Nadjmi N, 2015 

pencapaian, infrastruktur, sejarah kawasan, dan 
promosi yang dilakukan. Pada umumnya 
wisatawan yang datang ke Pulau Karimun telah 
mengetahui kawasan tersebut dari kerabat, relasi 
dan bahan promosi daerah. Berdasarkan persepsi 
wisatawan dan masyarakat sebagai konsumen, 
kawasan Karimun merupakan kawasan wisata 
pantai dan sejarah yang paling banyak diminati 
karena memiliki citra tersendiri.  
Kunjungan ke atraksi wisata pantai yang tinggi 
dipengaruhi oleh faktor adanya atraksi lain di 
kawasan ini, menikmati liburan bersama dengan 
keluarga. Hal ini merupakan kecenderungan 
motivasi wisatawan dalam melakukan perjalanan. 
Menurut beberapa informan melakukan 
kunjungan di kawasan Karimun untuk menikmati 
keindahan pantai, karena kawasan ini tidak jauh 
dari sarana terminal Feri Internasional Tanjung 
Balai Karimun, dan dekat dengan tempat 
menginapnya serta fasilitas akomodasi berupa 
hotel yang ada di kawasan ini menerapkan harga 
sewa per malam yang lebih murah dari pada 
kawasan di Kepulauan Riau.  
Konsep zonasi destinasi pariwisata (Gunn, 1994 
dan 2002) menyatakan bahwa beberapa atraksi 
wisata secara berdekatan akan membentuk pola 
klaster dengan pemusatan aktifitas pada masing-
masing klaster, yang didukung adanya jalur 
utama dan koridor-koridor penghubung. Hal ini 
ini dapat dilihat dari kondisi geografis di kawasan 
Karimun. Kawasan wisata ini sangat strategis 
serta didukung oleh kondisi dan geografis dan 
nilai sejarah yang dimilikinya. Untuk itu, tidak 
mengherankan apabila kawasan ini memiliki 
potensi yang sangat besar dibandingkan 
kawasan-kawasan lainnya yang ada di Pulau 
Karimun. Kecenderungan fasilitas kuliner ialah 

mendekati kawasan pantai serta akomodasi yang 
membentuk klaster atraksi wisata di kawasan 
Karimun. Sedangkan kecenderungan fasilitas 
olah raga dan akomodasi ialah mendekati 
kawasan wisata pantai di Karimun yang 
membentuk suatu klaster atraksi wisata di 
kawasan Karimun. 

Intensitas dan Kualitas Sarana dan 
Prasarana Pariwisata 

Dalam melihat perkembangan pariwisata suatu 
daerah destinasi, kita perlu meninjau intensitas 
dan kualitas sarana dan prasarana yang ada di 
Pulau Karimun.  

 
 
 

Diketahui bahwa jumlah wisman yang 
berkunjung ke Pulau Karimun adalah 107.499 
orang dengan rata-rata menginap selama 2 hari. 
Jumlah penduduk pulau Karimun 233.076 orang. 
Untuk itu, intensitasnya dapat dihitung dengan 
rumusan berikut ini: 

 
 
 

Untuk menghitung kualitas destinasi pariwisata, 
digunakan rumusan berikut ini: 
 
 
 
Jumlah wisman yang berkunjung ke Pulau 
Karimun adalah sejumlah 107.499 orang dengan 
rata-rata menginap selama 2 hari. Jumlah 
penduduk pulau Karimun adalah 233.076 orang. 
Jumlah wisnus Pulau Karimun adalah 76.731 
orang dengan rata-rata menginap selama 3 hari. 
Belum terdapat hotel berbintang di Kabupaten 
Karimun. 

Sosial Budaya Masyarakat 

Perbedaan tingkat perkembangan pada pulau 
tersebut dapat kita lihat dari sosial budaya 
masyarakat yang ada, dengan melihat jumlah 
penduduk dan tingkat pendidikan masyarakatnya. 
Hal ini juga terkait dengan sumber daya manusia, 
sehingga dapat diketahui tingkat kesiapan suatu 
daerah dalam mengembangkan kawasan 
pariwisatanya. Selain itu, ketersediaan sarana 
kesehatan yang memadai perlu dijadikan bahan 
pertimbangan. 

Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan 
Tingkat Perkembangan Pariwisata 
Kepulauan 
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Faktor yang paling berpengaruh adalah 
aksesibilitas, sebaran atraksi, atau pencapaian 
kawasan wisata itu sendiri, intensitas dan kualitas 
sarana dan prasarana pariwisata, dan faktor 
lainnya berkaitan dengan sosial budaya 
masyarakat. 

Kesimpulan  

“Perkembangan pola tata ruang kawasan 
destinasi pariwisata kepulauan dipengaruhi oleh 
faktor pelayanan dan aktifitas kepariwisataan 
kepulauan” dapat diperkuat dengan temuan 
penelitian. Dalam hal ini sebaran kawasan 
destinasi pariwisata terjadi pada kawasan-
kawasan yang pesisir untuk kawasan destinasi 
yang memiliki atraksi resort, bahari, dan pantai. 
Terlihat dari lokasinya yang mengelompok di 
kawasan pesisir pantai. Menurut teori Periodesasi 
Miossec, tahap awal yang merupakan 
perkembangan pola tata ruang kawasan destinasi 
pariwisata kepulauan adalah adanya akses yang 
menuju ke kawasan tersebut dan ke kawasan 
lainnya, selanjutnya infrastruktur yang 
menunjang kegiatan yang ada dalam kawasan 
tersebut, dalam teori ini perkembangan pota tata 
ruang kawasan destinasi pariwisata dipengaruhi 
oleh faktor Aksesibilitas, infrastruktur kawasan, 
perilaku masyarakat setempat dalam menerima 
kegiatan pariwisata. Sedangkan faktor, sumber 
daya manusia, sebaran atraksi dan faktor pola 
perjalanan wisatawan tidak terdapat pada faktor 
yang berpengaruh dalam teori ini. Perkembangan 
pola tata ruang destinasi pariwisata kepulauan di 
lokasi penelitian dipengaruhi oleh faktor 
aksesibilitas, infrastruktur, akomodasi, sumber 
daya manuisa, beragamnya atraksi wisata yang 
disajikan, pola perjalanan wisatawan, dan 
kedekatan/jarak dengan Negara Singapura dan 
Malaysia, serta tak kalah pentingnya adalah 
kualitas dan kuantitas kepariwisataan yang 
terdapat dalam kepulauan tersebut. Konsep baru 
penelitian ini dapat dimunculkan yaitu dengan 
mengungkapkan bahwa faktor sebaran kawasan 
atraksi wisata mempengaruhi faktor 
perkembangan suatu kawasan. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan sebaran atraksi wisata lainnya 
yang berkelompok. Pemusatan pelayanan 
pemerintahan berada di pusat kota sedangkan 
untuk atraksi wisata didasarkan atas pengaruh 
kegiatan aktifitas kerja, budaya dan kebijakan 
bukan itu saja atraksi wisata juga dipengaruhi 
atas faktor ekonomi, dan topografi. Temuan ini 
dapat memperkaya Teori Perkembangan Pola 
Tata Ruang Kawasan Destinasi Pariwisata, yang 
lebih banyak melihat dari segi atraksinya saja 

tidak dari segi keruangan yaitu pola tata ruang 
kawasan destinasinya. Pola tata keruangan yang 
terjadi pada destinasi pariwisata dipengaruhi oleh 
daya tarik antara atraksi dan fungsi ruang 
tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil temuan 
yang mencakup aktifitas kepariwisataan yang 
ada dalam kawasan destinasi pariiwisata. 
Ditunjukkan dengan pengelompokan kawasan 
destinasi dengan memusatnya fasilitas dan 
atraksi wisata yang mendorong perkembangan 
amenitas wisata lain yang ada disekitar kawasan 
destinasi. “Perbedaaan tingkat perkembangan 
pariwisata” penyebab terjadinya perbedaan 
tingkat perkembangan pariwisata kepulauan, 
dimana faktor yang paling berpengaruh adalah 
aksesibilitas, sebaran atraksi, atau pencapaian ke 
kawasan wisata, intensitas dan kualitas sarana 
dan prasarana pariwisata, dengan kualitas yang 
baik maka wisatawan akan senang berkunjung ke 
kawasan tersebut, serta faktor Sosial Budaya 
Masyarakatnya karena dengan partisipasi dari 
masyarakat memungkinkan pertumbuhan 
pariwisata di kawasan tersebut bisa terlaksana 
dengan baik. 
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