
 

 

PENDAHULUAN  

Pariwisata salah satu sektor industri yang mampu meningkatkan perekonomian dalam 

menyediakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan pemerintah. Tidak hanya untuk 

meningkatkan perekonomian tetapi di era sekarang pariwisata termasuk salah satu kebutuhan yang 

diperlukan manusia. Menurut Margenroth dalam Yoeti(1996:117), pariwisata adalah lalu lintas 

orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu, untuk berpesiar ke 

tempat lain, semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan guna 

untuk memenuhi kebutuhan dan kebudayaan atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya. 

Perkembangan pariwisata yang sangat pesat membuat masyarakat mulai menyadari bahwa 

pariwisata dapat menjadi alternatif untuk membuka lapangan pekerjaan. Tidak hanya itu 

pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Menurut Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahudin Uno (yanwardhany, 2021), 

mengatakan Bali masih menjadi penyumbang devisa negara terbesar bagi Indonesia, terbanyak 

kedua setelah industri Minyak dan Gas. Pembangunan pariwisata dapat membawa manfaat dan 

keuntungan bagi masyarakat lokal salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat lokal. (Rumyati, 2020) Mengatakan masyarakat perlu diajak untuk ikut serta dan 

didorong untuk berpartisipasi karena masyarakat dianggap mengetahui tentang permasalahan dan 

kepentingan atau kebutuhan mereka.  

Salah satu keberhasilan pariwisata adalah keikutsertaan masyarakat lokal dalam 

membangun pariwisata karena masyarakat lokal yang mengetahui seluk beluk dari daerahnya 

sendiri. Masyarakat lokal juga berperan dalam menentukan kepuasan wisatawan yang datang ke 

destinasi yang terdapat di daerah. Partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pengembangan 

merupakan komponen penting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan 

(Adiyoso, 2009).   

Dalam pengembangan pariwisata tidak hanya destinasi wisata yang menjadi prioritas 

utama melainkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang terjadi di 

daerahnya. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam tahap perencanaan hingga 

pengembangan pariwisata. Untuk mewujudkan keberhasilan pariwisata diperlukan partisipasi 

masyarakat yang tinggi. Karena itu pelibatan tidak  hanya RT, RW saja tetapi semua lapisan 

masyarakat yang berada di desa. Menurut (Lind & Simmons,2017) Partisipasi masyarakat 



 

 

merupakan dasar untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan; masyarakat. Partisipasi memainkan 

peran penting dalam tahap perencanaan hingga implementasinya. 

Objek wisata menjadi kunci utama dalam kesuksesan minat wisatawan yang datang 

berkunjung.  Destinasi yang memiliki keunikan menjadi sasaran utama bagi wisatawan berkunjung 

ke destinasi. Fasilitas, aksesibilitas serta kebersihan objek wisata perlu diperhatikan untuk 

mendukung objek wisata yang dikembangkan sehingga memberi kepuasan bagi wisatawan yang 

datang agar pengunjung yang datang bertahan lama dan ingin berkunjung kembali. Menurut 

(Amanah, Budiarta, & Harahap, 2018). Objek wisata alam adalah tempat wisata yang bersifat 

secara alami, bisa saja terbentuk karena letak geografisnya. Sementara objek wisata buatan adalah 

tempat wisata yang dibuat oleh manusia. 

 Beberapa keberhasilan pengembang pariwisata dengan partisipasi masyarakat contoh 

yang terjadi penelitian ini bertujuan untuk masyarakat aktif berpartisipasi dalam pengelolaan 

wisata bahari yang terjadi di pantai Tumpapa dengan keterlibatan masyarakat lokal semakin 

berkembang dan membawa keuntungan bagi masyarakat lokal meliputi peningkatan pendapatan 

dan kesejahteraan hidup (Suhartawan, 2021). Selanjutnya pengembangan pariwisata di pantai 

Mahembang yang melibatkan masyarakat. Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar dengan 

adanya pengembangan pariwisata menciptakan lapangan pekerjaan seperti penjaga pintu masuk, 

petugas parkir, petugas keamanan pantai, membuka usaha rumah makan, warung kecil-kecilan 

serta kerja bakti dan menjadi sumber penghasilan bagi warga lokal  (Meray, Tilaar, & 

Takumansang, 2016). Berikutnya partisipasi masyarakat lokal di pantai semawang kelurahan sanur 

kelod. Pelibatan masyarakat masyarakat lokal sanur sebagian besar berprofesi sebagai nelayan 

karena ingin meningkatkan penghasilan masyarakat mau terlibat dalam kegiatan pengelolaan 

wisata bahari. Partisipasi masyarakat lokal diwujudkan dengan bekerja sebagai karyawan di 

bidang bahari dan membuka usaha warung makan, kios cinderamata, kios yang menjual 

perlengkapan keperluan wisatawan. Dan di bidang jasa wisata bahari seperti perusahaan sea 

walker, scuba diving, free diving dan penyewaan kano serta penyewaan boat.  Partisipasi 

masyarakat lokal dalam lingkungan berpartisipasi dalam pembersihan terumbu karang (Oktaviani 

& Suryasih, 2018). 

Objek wisata bahari merupakan wisata unggulan di Indonesia karena Indonesia merupakan 

negara kepulauan. Wisata bahari mempunyai keunikan tersendiri seperti keindahan pemandangan 



 

 

pantai dan atraksi yang ditawarkan sangat beragam seperti: berenang di tepi pantai, snorkeling, 

serta  yang datang hanya untuk bersantai saja. Wisatawan yang datang memiliki minat khusus 

yaitu, wisata bahari. Menurut (Rif’an, 2018). Potensi wilayah pesisir yang besar juga didukung 

oleh keindahan pemandangan pantai dan ekosistem khas yang ada di sekitarnya. 

Destinasi wisata pantai Batu Berakit desa Kuala berada di kelurahan Sinar Baru, kecamatan 

Sungailiat, Bangka Belitung. Desa kuala  merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pesisir 

laut dan memiliki banyak potensi untuk pengembangan pariwisata. Terletak di wilayah pesisir 

pantai sebagian besar masyarakat desa Kuala berprofesi sebagai nelayan dan beberapa masyarakat 

desa kuala yang berprofesi sebagai petani, buruh, dan wirausaha. Karena letak wilayah desa kuala 

berada di pesisir pantai warga desa Kuala memanfaatkan pantai sebagai tempat wisata sebagai 

mata pencaharian tambah. 

 Pantai Batu Berakit masih terbilang sangat asri karena pantai Batu Berakit belum terjamah 

oleh tambang timah laut. Atraksi yang terdapat dirasakan di pantai Batu Berakit seperti: berenang 

di pantai karena pantai Batu Berakit memiliki pantai yang landai, tempat bersantai di gazebo yang 

di sewakan, dan spot foto atraksi yang terdapat di pantai Batu Berakit masih terbilang sedikit 

dikarenakan warga desa masih menggunakan dana pribadi tanpa adanya campur tangan dari pihak 

pemerintah maupun swasta. Akan tetapi ada atraksi yang secara tidak langsung menarik perhatian 

para wisatawan yang datang pada sore hari warga desa yang berprofesi sebagai nelayan pulang 

wisatawan yang datang akan membeli hasil tangkapan ikan para nelayan.  

Puncak keramaian di pantai Batu Berakit terjadi di hari Sabtu dan Minggu kebanyakan 

wisatawan yang datang bersama dengan keluarga ataupun pasangan dan pada hari biasa 

kebanyakan dari wisatawan datang hanya pada sore hari saja. Wisata pantai sering dijadikan objek 

wisata pilihan wisatawan. Wisatawan yang datang berasal dari wisatawan lokal daerah maupun 

luar daerah Sungailiat. Aktivitas yang  bisa dilakukan di pantai Batu Berakit seperti:bersantai di 

gazebo, berenang di pantai, memancing, berjalan di tepi pantai, menikmati pemandangan pantai 

ataupun berfoto di pantai, membangun hammock di pohon sekitar pantai. 

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemui bahwa pantai Batu Berakit belum 

dikelola dengan baik. Misalnya, dilihat dari pada hari biasa Senin-Kamis tidak ada penjualan tiket 

masuk, penjualan tiket hanya dilakukan di hari jumat, sabtu dan hari minggu. Selanjutnya, pantai 

Batu Berkait belum memiliki organisasi pengelola, dalam hal ini disebut pokdarwis yang berfungsi 

sebagai penggerak pariwisata di desa Kuala. Selama ini warga desa hanya bergantung kepada 



 

 

ketua RT saja sebagai penggerak destinasi dan masih banyak masyarakat yang belum memahami 

mengenai pariwisata. Permasalahan pengelolaan yang kurang juga nampak dari kondisi fasilitas 

misalnya tempat penjualan tiket yang sekarang kondisinya sedang rusak karena terkena angin dan 

belum diperbaiki. 

Dengan pemaparan permasalahan-permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai keterlibatan masyarakat di desa Kuala dalam mengembangkan 

dan mengelola destinasi pantai Batu Berakit. Dari hasil penelitian yang didapat, nantinya peneliti 

berharap untuk dapat memberikan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat desa Kuala 

dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pantai Batu Berakit. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti juga mencari sumber data sekunder yaitu 

penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi untuk studi yang dilakukan. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Agow et al, 2017 yang meneliti partisipasi masyarakat dalam mengembangkan 

pariwisata di pantai Lakban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat di 

pantai Lakban dan dapat merekomendasikan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa 

pemerintah tidak melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata sehingga 

pengembangan partisipasi yang dilakukan masih kurang.   

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hakikatul Lutpi, 2016 penelitian ini bertujuan 

untuk Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pantai di kecamatan 

Jerowaru. Hasil dari penelitian ini menyebutkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan pariwisata pantai dan upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam mengembangkan pantai di kecamatan Jerowaru. Permasalah yang muncul 

tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan Jerowaru masih rendah. Metode penelitian yang 

digunakan metode pendekatan deskriptif berupa data partisipasi masyarakat dan data upaya 

pemerintah dalam meningkatkan pariwisata. 

Berikutnya  penelitian dilakukan oleh Da’faf Ali, 2004 penelitian ini bertujuan untuk  

menganalisis pemanfaatan potensi sumberdaya pantai sebagai objek wisata dan tingkat 

kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi wisata. Hasil dari penelitian menyebutkan pengembangan 

pariwisata di pantai kartini membuka peluang pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat 



 

 

sekitar dibuktikan dengan semakin berkembangnya jenis usaha yang berada di pantai kartini. 

Masyarakat lokal memanfaatkan objek wisata Pantai Kartini sebagai mata pencaharian tambahan 

dan sebagian dari masyarakat lokal bergantung pada objek wisata pantai Kartini.  Metode 

penelitian yang digunakan metode survei dan jenis data digunakan sebagai data primer dengan 

menggunakan metode wawancara langsung terhadap masyarakat.  

Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Risna Resnawaty, 2016 penelitian ini bertujuan 

untuk strategi community practice dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.  Hasil 

dari penelitian menyebutkan pengembangan pariwisata di pulau Tidung yang dilakukan 

pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata. pengembangan 

pariwisata menerapkan strategi praktik bersama dengan komunitas. Industry terus bertumbuh di 

pulau Tidung secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat yang tadinya berprofesi 

sebagai nelayan masyarakat mulai merambah sebagai pemandu wisata, pengelolah wahana wisata, 

pemilik penginapan, usaha makanan dan souvenir. Metode penelitian yang digunakan pendekatan 

kualitatif dengan memperoleh data utuh proses pengumpulan data observasi maupun studi 

dokumentasi. 

Penelitian yang terakhir dilakukan Anom hery suasapha, 2016 penelitian ini bertujuan 

untuk implementasi konsep pariwisata berbasis masyarakat dalam pengelolaan pantai kedonganan. 

Hasil dari penelitian menyebutkan daya tarik wisata berbasis masyarakat di pantai Kedonganan 

awal perkembangan pada tahun 1995 sampai pada tahun 2006 pariwisata di pantai Kedonganan 

menghadapi berbagai masalah lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Setelah terjadi penataan 

yang terjadi pada tahun 2006 kesejahteraan warga desa adat Kedonganan secara umum telah jauh 

membaik. Selain itu dengan adanya kafe yang dibangun membuka peluang bagi para muda-mudi 

Desa Adat Kedonganan untuk keterampilan menari tradisional Bali untuk memperoleh 

penghasilan. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dan data yang dikumpulkan 

berupa informan yang terkait.  

Penelitian yang sudah dilakukan dengan topik yang sama di tempat yang berbeda. Dari 

penelitian sebelumnya dapat di temukan persamaan dan perbedaan penelitian yang diteliti oleh 

penulis. Persamaannya adalah sama sama membahas mengenai keterlibatan  masyarakat dalam 

pengembangan destinasi serta peningkatan pendapatan dengan ada yang pariwisata dan 

perbedaannya tempat penelitian metode penelitian.  

 



 

 

LANDASAN TEORI  

Partisipasi masyarakat  

Dalam pengembangan diperlukan keterlibatan masyarakat lokal daerah menurut Slamet dalam 

Theresia, A., et al. (2014:207), partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh 

tiga unsur pokok, yaitu: 

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi; 

2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi; dan  

3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. 

Konsep 4a dalam pariwisata  

 Menurut Cooper dkk (1995: 81) mengatakan 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh 

sebuah objek wisata, yaitu: attraction, accessibility, amenity dan ancillary.  

1. Attraction (Atraksi) Merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. 

Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk 

dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Apa yang dikembangkan menjadi atraksi 

wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan. Untuk menemukan potensi 

kepariwisataan di suatu daerah orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh 

wisatawan. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu 1) 

Natural Resources (alami), 2) Atraksi wisata budaya, dan 3) Atraksi buatan manusia itu 

sendiri. Modal kepariwisataan itu dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata di tempat di 

mana modal tersebut ditemukan. Ada modal kepariwisataan yang dapat dikembangkan 

sehingga dapat menahan wisatawan selama berhari-hari dan dapat berkali-kali dinikmati, 

atau bahkan pada kesempatan lain wisatawan bisa berkunjung ke tempat yang sama. 

Keberadaan atraksi menjadi alasan serta motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu 

daya tarik wisata (DTW). 

2. Amenity (Fasilitas) Amenity atau amenitas adalah segala macam sarana dan prasarana yang 

diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana 

yang dimaksud seperti: penginapan, rumah makan, transportasi dan agen perjalanan. 

Dengan menggunakan prasarana yang cocok dibangunlah sarana-sarana pariwisata seperti 



 

 

hotel, atraksi wisata, marina, gedung pertunjukan, dan sebagainya. Adapun prasarana yang 

banyak diperlukan untuk pembangunan sarana-sarana pariwisata ialah jalan raya, 

persediaan air, tenaga listrik, tempat pembuangan sampah, bandara, pelabuhan, telepon, 

dan lain-lain. Mengingat hubungan antar sarana dan prasarana, sudah jelas bahwa 

pembangunan prasarana pada umumnya harus mendahului sarana. Ada saatnya prasarana 

dibangun bersama-sama dalam rangka pembangunan sarana wisata. Suatu tempat atau 

daerah dapat berkembang sebagai daerah tujuan wisata apabila aksesibilitasnya baik. Ada 

hubungan timbal balik antara sarana dan prasarana. Prasarana merupakan syarat untuk 

sarana, dan sebaliknya sarana dapat menyebabkan perbaikan prasarana.  

3. Accessibility (Aksesibilitas) Accessibility merupakan hal yang paling penting dalam 

kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses 

penting dalam pariwisata. Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu 

kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jika suatu daerah 

tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka tidak 

akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut. 

Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang 

memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi.  

4. Ancillary (Pelayanan Tambahan) Pelayanan tambahan harus disediakan oleh Pemda dari 

suatu daerah tujuan wisata baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata. 

Pelayanan yang disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik (jalan raya, rel kereta, 

air minum, listrik, telepon, dan lain-lain) serta mengkoordinasi segala macam aktivitas dan 

dengan segala peraturan perundang-undangan baik di jalan raya maupun di objek wisata. 

Ancillary juga merupakan hal–hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti 

lembaga pengelolaan, Tourist Information, Travel Agent dan stakeholder yang berperan 

dalam kepariwisataan.  

Komponen pariwisata 

Pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang berpengaruh di destinasi, pelaku pariwisata menurut 

Damanik dan Weeber (2006:19) adalah: 



 

 

1. Wisatawan; adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Wisatawan memiliki beragam 

motif dan latar belakang (minat, ekspektasi, karakteristik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya) 

yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan wisata. Dengan perbedaan tersebut, wisatawan 

menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata. 

2. Industri Pariwisata/Penyedia Jasa: adalah semua usaha  yang menghasilkan barang dan jasa bagi 

pariwisata. mereka dapat digolongkan ke dalam dua golongan utama.  

3. Pendukung Jasa Wisata;  adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk atau jasa 

wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan Sebagai pengguna jasa dan produk itu 

termasuk di dalamnya adalah jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, penjualan BBM, dan 

sebagainya. 

4. Pemerintah; sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam peraturan, menyediakan dan peruntukan 

berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata.  Tidak hanya itu, pemerintah 

Juga bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan wisata. kebijakan makro 

yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain dalam memainkan 

peran masing-masing. 

5.  Masyarakat Lokal;  adalah masyarakat yang bermukim di kawasan wisata. Mereka merupakan 

salah satu faktor penting dalam pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang yang akan 

menyediakan  sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas  produk wisata. Selain itu, 

masyarakat  lokasi merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus 

dikonsumsi wisatawan. air, tanah dan lanskap yang merupakan sumber daya pariwisata Yang 

dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya berada di tangan mereka. kesenian yang 

menjadi salah satu daya tarik wisata juga hampir sepenuhnya milik mereka. Oleh sebab itu, 

perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan 

kepentingan mereka. 

6. Lembaga Swadaya Masyarakat; Merupakan organisasi  non-pemerintah  yang sering melakukan 

kegiatan Kemasyarakatan di berbagai bidang termasuk bidang pariwisata seperti projek WWF 

untuk perlindungan orangutan di kawasan Bahorok Sumatera Utara, atau di Tanjung Puting 

Kalimantan Selatan kelompok Pecinta Alam, Walhi dan lain-lain. 



 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dengan judul Partisipasi masyarakat lokal desa Kuala dalam mendukung 

pengembangan destinasi wisata pantai Batu Berakit. Penelitian ini dilaksanakan di desa Kuala, 

kelurahan Sinar Baru, kecamatan Sungailiat, Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi 

alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen pokok 

yang dituntut mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan penelitian. Sehingga, peneliti 

yang menerapkan metode kualitatif harus berbekal teori dan wawasan yang luas agar dapat 

melakukan wawancara secara langsung, menganalisis dan mengkonstruksi obyek yang diteliti agar 

lebih jelas. Penelitian dengan pendekatan ini lebih menekankan pada makna dan terikat pada nilai 

(Siyoto&Sodik, 2015).  

Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan informan penelitian yaitu masyarakat lokal desa dan pihak- pihak 

yang terlibat di Desa Kuala wawancara mendalam kepada pelaku atau orang yang dipandang 

tahu.  Menurut Nazir (1999) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk  tujuan penelitian dengan  cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara). 

Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan 

secara langsung dan pencatatan terhadap objek yang diteliti. Data yang ingin didapat melalui 

observasi atau pengamatan secara langsung. 

Metode Analisis Data 

 Metode yang digunakan dalam analisis data adalah menggunakan metode analisi 

wacana  yaitu lebih fokus pada komunikasi antara responden dan penelitian. 



 

 

Analisis SWOT  

 Metode yang digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

yang nantinya digunakan sebagai saran rekomendasi bagi masyarakat lokal desa Kuala. Menurut  

(Suarka, Sulistyawati, & Sari, 2017) Penelitian ini bersifat mengeksplorasi (menggali) dan 

merumuskan model strategi dan program-program berdasarkan kondisi internal, berupa kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weakness) yang dimiliki serta situasi eksternal, berupa peluang 

(opportunities) dan ancaman (threat). 

HASIL PENELITIAN  

 

Dalam bab ini membahas kondisi komponen pariwisata destinasi wisata pantai batu 

Berakit. Penelitian ini dilakukan di pantai Batu Berakit yang terletak Desa Kuala, kelurahan Sinar 

Baru, kecamatan Sungailiat, Bangka Belitung sejak 25 Januari 2022 sampai 7 Juni 2022. 

Wawancara dilakukan dengan bapak Udin selaku Ketua RT, Pada tanggal 25 Januari 2022, 

Wawancara dilakukan di desa Kuala. Hasil penelitian ini diperoleh dari observasi langsung ke 

destinasi yang dilakukan di desa kuala. Untuk menganalisis partisipasi masyarakat lokal peneliti 

menggunakan 3 unsur partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:  

Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. 

 Kesempatan diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang 

terdapat di desanya bagi masyarakat sekitar untuk menjadikan pantai menjadi sumber mata 

pencaharian sampingan yang diberikan sepenuhnya ada ditangan masyarakat lokal karena 

masyarakat sendiri yang mengolah untuk dijadikan tempat wisata. Hanya saja saat ini pemerintah 

maupun pihak swasta belum terlibat dalam pengembangan pariwisata di pantai Batu Berakit. Saat 

ini hanya mengandalkan masyarakat lokal saja.  

Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. 

 Masyarakat lokal sekitar desa kuala ingin berpartisipasi langsung dalam pengembangan di 

destinasi dilihat dari antusiasnya dalam pengembangan pariwisata contohnya seperti ikut bekerja 

sama untuk membangun fasilitas yang terdapat di destinasi seperti gazebo, dan membangun tempat 

pembelian tiket dan atraksi yang dibuat oleh masyarakat seperti ayunan yang terbuat dari ban 

bekas. Masyarakat ikut ikut berpartisipasi karena masyarakat lokal ingin berpikir dengan adanya 



 

 

pariwisata di daerahnya menaikan pendapatan masyarakat lokal dan daerahnya dikenal di luar 

daerahnya.  

Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. 

  Kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi terbilang cukup baik dibuktikan dari 

masyarakat terlibat dalam pembangunan fasilitas yang terdapat di pantai Batu Berakit, namun 

dikarenakan masyarakat desa Kuala masih kurang mengerti mengenai pariwisata dan diperlukan 

adanya pelatihan mengenai pariwisata. Masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun 

infrastruktur fisik dengan ikut berpartisipasi dalam membangun fasilitas yang ada di pantai Batu 

Berakit.   

Komponen pelaku pariwisata yang dimiliki Pantai Batu Berakit dengan berdasarkan hasil 

analisa dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti sebagai berikut: 

Wisatawan 

Dalam Destinasi Pariwisata Wisatawan yang datang menjadi tolak ukur keberhasilan pariwisata. 

Wisatawan yang datang berkunjung pantai batu berakit ramai pada saat hari Sabtu dan Minggu 

saja kebanyakan pengunjung yang datang bersama dengan pasangan, keluarga dan kerabat. 

Wisatawan yang berkunjung di pantai Batu Berakit sebagian besar berasal dari luar daerah desa 

Kuala dan dari daerah sekitar desa Kuala. Di hari biasa kebanyakan pengunjung yang datang pada 

sore hari. Aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung seperti: berenang, bersantai di gazebo dan 

memancing. Pak Udin mengatakan Belum terdapat atraksi tambah di pantai Batu Berakit 

dikarenakan terkendala oleh dana saat ini untuk membangun maupun memperbaiki fasilitas hanya 

mengandalkan dana dari hasil dari penjualan tiket dan dana dari masyarakat lokal sendiri.       

Pendukung Jasa Wisata 

Bentuk Pendukung yang terdapat di pantai batu berakit dalam desa kuala terdapat warga 

masyarakat yang berjualan seperti warung makan dan warung kelontongan. Yang secara tidak 

langsung menawarkan jasa maupun produk. Pantai Batu Berakit diapit oleh 2 hotel yaitu Puri 

Ansell dan hotel Batu Bedaun di hotel Batu Bedaun terdapat restoran yang dikunjungi.         

Pemerintah 



 

 

Peran masyarakat lokal dan pemerintah diperlukan dalam pengembangan pariwisata dengan 

pemerintah dan masyarakat serta pemangku kepentingan bekerja sama dengan baik pengembang 

pariwisata yang dikembangan akan menciptakan keberhasilan dalam pengembangan 

pariwisata.  Pak udin selaku RT setempat mengatakan belum adanya bantuan maupun kerjasama 

dari pemerintah daerah maupun pihak swasta masyarakat hanya memanfaatkan pantai yang 

terdapat di daerah desa kuala.  Di desa kuala peran masyarakat lokal dalam mengembangankan 

pariwisata di pantai batu berakit sangat dibutuhkan karena letak desa Kuala yang berada di pesisir 

pantai masyarakat desa lokal memanfaatkan pantai yang terdapat di daerah desanya  yang 

kemudian dijadikan tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat desa. Peran pemerintah dalam 

mengembangkan pariwisata di desa Kuala dalam hal ini pemerintah daerah belum terlibat dalam 

pengembangan pariwisata hanya RT dan RW desa saja yang terlibat dalam pengembangan 

pariwisata. 

 

Masyarakat lokal 

Pariwisata terus berkembang setiap tahunnya dalam hal ini pengembangan pariwisata dibutuhkan 

untuk terus memikat para wisatawan yang datang bukan hanya tempat wisata saja yang harus 

berkembang namun, penduduk lokal perlu dipersiapkan untuk ikut berpartisipasi langsung dalam 

pariwisata karena itu masyarakat perlu terlibat dalam pengembangan pariwisata. Contohnya  yang 

terjadi di desa Kuala saat ini dalam pengembangan di desanya yaitu pantai Batu Berakit. Oleh 

karena itu diperlukannya partisipasi masyarakat desa dalam pengembang pariwisata di desa Kuala 

khususnya di pantai Batu Berakit. Penyediaan Akomodasi yang baik sangat diperlukan sebagai 

tanda keberhasialan dalam mengembangan pariwista dan guna sebagai penunjang kenyamanan 

wisatawan yang datang untuk berwisata. Akses menuju pantai batu berakit cukup terbilang sangat 

memadai  akses bisa dilewati motor ataupun mobil dan akses dari kota sungailiat dekat dengan 

pantai batu berakit meskipun akses jalan masih tahan kuning akses menuju pantai sangat  

terjangkau.  Saat ini akomodasi yang terdapat di pantai berakit yaitu: gazebo, toilet, tempat parkir 

dan beberapa spot foto.  



 

 

 

Gambar 1. Kondisi jalan menuju pantai Batu Berakit 

( Sumber: Observasi Lapangan 2022) 

Gambar 2. Kondisi gazebo di pantai Batu Berakit 

(Sumber: Observasi Lapangan  2022) 

 

Gambar 3. Kondisi toilet di pantai Batu Berakit 

(Sumber: Observasi Lapangan 2022) 



 

 

 

Masyarakat desa kuala bersedia untuk pengembangan pariwisata, namun di desa kuala belum 

terdapat pokdarwis hanya kerjasama antara penduduk saja untuk membentuk tempat wisata saja 

dan belum memiliki pengetahuan yang lebih mengenai pariwisata hanya sebatas untuk 

mengadakan tempat wisata untuk memanfaatkan pantai yang berada di desanya saja. Karena  

sebagian besar penduduk desa berprofesi sebagai nelayan dan sebagian bekerja di kebun. 

Pengetahuan masyarakat lokal mengenai pemasaran digital juga terbilang kurang Saat ini belum 

adanya pemasaran dalam bentuk online seperti facebook, instagram, atau dalam bentuk web 

karena keterbatasan masyarakat lokal yang kurang memahami teknologi.  Saat ini yang dilakukan 

masyarakat lokal hanya menyampaikan dari mulut ke mulut ataupun berdasarkan pengunjung yang 

datang kemudian memberitahu kepada tetangga atau kerabatnya. Dan diperlukan partisipasi dari 

semua pihak yang terkait dalam pengembangan pariwisata di desa kuala. Pada saat ini masyarakat 

lokal desa kuala belum mendapat pelatihan khusus mengenai pariwisata hanya saja pada tahun 

2020 mahasiswa Universitas Bangka Belitung melakukan kegiatan KKN tentang pengembangan 

potensi wisata rekreasi di kawasan pantai Matras yang kemudian memberikan wahana ayunan 

untuk digunakan berfoto.  Namun masyarakat  desa belum pernah mendapatkan pelatihan khusus 

dari pihak manapun hanya membangun apa saja yang dibutuhkan wisata untuk kenyamanan 

wisatawan yang datang. Pada dasarnya  masyarakat lokal  membutuhkan pelatihan khusus dalam 

pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pengetahun, keterampilan dan bagaimana cara 

bersikap bagi wisatawan yang datang.  

 

Gambar 4. Kondisi sport foto dari mahasiswa UBB  

(Sumber: Google)  

 



 

 

 

Lembaga Swadaya Masyarakat 

Saat Ini di Batu Berakit belum terdapat lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa 

dikenal dengan pokdarwis. Masyarakat desa hanya kumpul dan bergotong royong untuk 

memperbaiki dan membangun fasilitas yang terdapat di pantai Batu Berakit. Hal ini di sebabkan 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya membentuk organisasi yang bertujuan  

untuk mendukung pariwisata di destinasi.  

 

DISKUSI DAN PEMBAHASAN  

Gambaran umum mengenai destinasi Wisata Pantai Batu Berakit terletak desa Kuala, di 

kecamatan Matras, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung. Keindahan pantai 

dan pasirnya yang putih menjadi pantai Batu Berakit destinasi wisata yang cukup diminati 

wisatawan yang datang berkunjung. Masyarakat desa Kuala telah terlibat dalam pengembangan 

destinasi wisata di pantai Batu Berakit. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan 

destinasi bisa dilihat dari masyarakat mengolah langsung dari pembangunan gazebo, tempat tiket, 

penjaga parkir, penjaga tiket, dan untuk kebersihan pihak RT mempekerjakan warga sekitar untuk 

membersihkan pantai. Namun di dalam pengembangan desa Kuala belum terdapat POKDARWIS 

sebagai penggerak sadar wisata di desa Kuala. Dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan 

organisasi berbasis masyarakat sebagai penggerak pariwisata untuk mendukung pertumbuhan 

pariwisata di destinasi dan agar terwujudnya SAPTA PESONA agar meningkatkan kenyamanan 

wisatawan yang datang untuk berkunjung. SAPTA PESONA memiliki 7 unsur yang terdiri dari: 

aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sejauh ini belum terdapat POKDARWIS 

sebagai organisasi yang menggerakkan masyarakat untuk mendukung pariwisata. Di karenakan 

belum adanya pelatihan yang diberikan pada masyarakat lokal serta kurangnya pengetahuan 

masyarakat mengenai pariwisata. Saat ini masyarakat lokal hanya bekerja secara mandiri tanpa 

adanya bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta, namun hanya ada bantuan dari pihak RT 

dan RW desa setempat serta masyarakat lokal. Saat ini masyarakat hanya membangun yang 

menurut masyarakat perlu untuk dibangun seperti gazebo dan toilet saja. Di karenakan 

pengetahuan yang kurang mengenai pariwisata menyebabkan terhambatnya pengembangan 

pariwisata dikarenakan pada awalnya masyarakat hanya memanfaatkan pantai yang berada di 



 

 

daerahnya saja yang kemudian dikelola masyarakat desa sebagai pekerjaan sampingan sehari-hari 

masyarakat lokal bekerja berkebun dan nelayan. 

Pelatihan dibutuhkan masyarakat dalam mengembangakan pariwisata sebagai acuan dalam 

pengembangan pariwisata yang baik dan menjadi pariwisata yang berkepanjangan tidak hanya itu 

untuk melatih meningkatkan pengetahun masyarakat, keterampilan dan bagaimana cara bersikap 

bagi wisatawan yang datang. Dan pada saat ini belum ada pelatihan yang diberikan pemerintah 

maupun pihak swasta hanya saja pada tahun 2020 mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung 

melakukan kegiatan KKN mengenai pengembangan potensi wisata rekreasi di kawasan pantai 

Matras dan salah satunya dilakukan di pantai batu Berakit yang kemudian memberikan wahana 

ayunan untuk digunakan berfoto. Sampai pada saat ini belum adanya pelatihan khusus mengenai 

pengembangan dan pengolahan pariwisata untuk mengembangakan pariwisata.  

Selain pelatihan bagi masyarakat lokal dibutuhkannya akomodasi yang menunjang bagi 

destinasi wisata. Akomodasi yang terdapat di pantai Batu Berakit seperti gazebo yang dibuat 

langsung oleh masyarakat lokal yang terbuat dari kayu dan  untuk gazebo sendiri disewakan 

seharga RP. 25.000 per gazebo di samping gazebo tersedianya kotak sampah untuk upaya 

pencegahan pencemaran lingkungan di sekitar pantai yang setidak yang mengurangi sampah yang 

berserakan di area pantai agar terjaganya kebersihan pantai agar tampak indah , toilet umum, 

tempat parkir yang memadai untuk kendaraan roda 2 maupun 4, terdapat sport foto yang bisa 

digunakan yaitu ayunan, dan  terdapat ayunan yang terbuat dari ban yang dibuat oleh masyarakat. 

Selain itu pembangunan infrastruktur jalan yang cukup terbilang sangat mudah untuk dijangkau 

hanya saja jalanan menuju pantai masih tanah kuning tetapi tidak terlalu sulit untuk dilewati dan 

depan jalan terdapat arah petunjuk menuju pantai Batu Berakit dari segi infrastruktur terbilang 

sangat baik karena akses jalan yang mudah dilewati dan arah penunjuk jalan yang sudah tersedia. 

Dan dari kota sungailiat diperkirakan memakan waktu 14 menit untuk sampai pantai Batu Berakit. 

Tersedianya transportasi umum untuk menuju ke pantai batu berakit seperti: bentor (becak motor), 

angkutan umum, dan sudah tersedianya transportasi online. Untuk biaya masuk pantai Batu 

Berakit tidak ada tiket masuk namun ada biaya parkir yaitu 2000rb untuk kendaraan motor untuk 

kendaraan mobil dikenakan sebesar RP. 5000 .  

Fasilitas yang ditawarkan pantai batu berakit terbilang belum terlalu lengkap dikarenakan 

untuk pembiayaan fasilitas pantai batu berakit masyarakat lokal sendiri yang bergotong royong. 

Masyarakat lokal desa Kuala belum bekerjasama dengan pihak swasta maupun pemerintahan 



 

 

mengenai pendanaan di pantai Batu Berakit. Ini juga yang menyebabkan kurangnya fasilitas yang 

memadai di destinasi sehingga masyarakat hanya mengolah pantai batu berakit hanya dijadikan 

pekerjaan sampingan saja dan masyarakat kurang mengetahui kerjasama antara stakeholder dalam 

membangun kerjasama.  

Pemasaran yang baik akan berdampak baik juga bagi destinasi. Berdasarkan hasil observasi 

peneliti Pantai Batu Berakit belum memiliki sosial media atau web karena keterbatasan 

pengetahuan masyarakat desa Kuala terhadap teknologi. Pantai Batu Berakit tidak memiliki media 

sosial dan web yang menunjang untuk mempromosikan destinasinya tetapi pantai batu berakit 

sudah tersedia di google untuk rating mendapat 3,9/5 ini menunjukan bahwa wisatawan yang 

datang ke pantai batu berakit lumayan puas dengan pantai Batu Berakit. Tidak Hanya Pemasaran 

online saja pemasaran offline juga dipromosikan dari mulut ke mulut oleh masyarakat. Hal ini 

yang mungkin lebih ditingkatkan kembali yaitu pemasaran melalui media sosial seperti 

mempromosikan di facebook, instagram dan web yang digunakan memperkenalkan pantai batu 

berakit.  

 

Analisis SWOT dijadikan saran rekomendasi untuk pengembangan masyarakat di desa 

Kuala  pantai Batu Berakit dapat dilihat pada gambar Tabel 1 di bawah berikut ini. 

Tabel 1. Analisis SWOT dibuat untuk mengetahui Kelemahan, Kelebihan serta Peluang dan 

Ancaman di pantai Batu Berakit.  

  



 

 

Kekuatan  Kelemahan  

Memiliki atraksi  

● Pantai batu berakit memiliki 

permukaan pantai datar. 

● Memiliki batuan granit di sekitar pantai 

dan pasir yang putih. 

● Bersantai di gazebo. 

● Berfoto di sekitar pantai atau sport foto 

yang terdapat di pantai Batu Berakit. 

● Memancing ikan. 

● Bakar ikan dipinggir pantai.  

● Berenang di pantai. 

Memiliki fasilitas  

●  Toilet umum. 

● Loker tiket. 

● Gazebo. 

● Warung kelontongan di sekitar 

destinasi. 

● Tempat makan di sekitar destinasi.  

Memiliki aksesibilitas 

● Terdapat arah penunjuk jalan untuk ke 

destinasi. 

● Terdapat transportasi umum untuk 

menuju ke destinasi maupun 

tersedianya transportasi online.  

● Transportasi yang dapat menjangkau 

pantai batu berakit kendaraan beroda 4 

dan beroda 2. 

Memiliki pelayanan tambahan  

● Informasi arah petunjuk untuk ke 

destinasi tersedia di google. 

Memiliki atraksi  

● Atraksi yang ditawarkan belum terlalu 

banyak. 

● Belum tersedianya penjaga pantai. 

Memiliki fasilitas 

●  Tempat pembelian tiket perlu adanya 

perbaikan. 

● Belum tersedianya media sosial 

mengakibatkan pemasaran destinasi 

yang kurang. 

● bangunan tempat pembelian tiket 

belum bentuk permanen, jika terkena 

hujan angin akan rubuh.  

Memiliki aksesibilitas  

● Akses menuju pantai batu berakit 

masih tanah kuning. 

● Akses jalan jika terkena hujan akan 

rusak dikarenakan jalanan yang masih 

berbentuk tahan kuning. 

● Tidak bisa dilewati 2 mobil sekaligus 

hanya bisa 1 arah saja.  

Memiliki pelayanan tambahan  

● Belum adanya informasi yang terdapat 

di sosial media ataupun web. 

 

Peluang  Ancaman  



 

 

Memiliki atraksi  

● Belum terdapat pengembangan di 

pantai Batu Berakit. 

● Pantai batu berakit masih asri belum 

adanya pengeboran timah di pantai 

Batu Berakit. 

Memiliki fasilitas 

● Banguanan yang terdapat didestinasi 

masih belum berbentuk permanen. 

Memiliki aksesibilitas  

● Terjangkaunya akses menuju destinasi 

karena terdapat arah penunjuk jalan dan 

akses menuju destinasi mudah 

dijangkau. 

 

Memiliki pelayanan tambahan  

● Ketersediaan informasi mengenai Batu 

Berakit masih kurang hanya terdapat di 

google saja. 

 

● Pantai Batu Berakit sewaktu waktu bisa 

diambil alih pemerintah. 

 

 

Berdasarkan analisis SWOT di atas, pantai Batu Berakit berpeluang untuk dikembangkan. 

kekuatan utama dari pantai Batu Berakit memiliki batu granit serta permukaan pantai yang datar 

sehingga wisatawan yang datang dapat berenang. Selanjutnya kelemahan utama atraksi yang 

ditawarkan terbatas, belum terdapat informasi melalui sosial media, serta akses jalanan yang masih 

tanah kuning jika terjadinya hujan dapat menghambat akses menuju destinasi. Pantai Batu Berakit 

memiliki peluang untuk kembangkan dikarenakan pantai yang masih asri belum adanya 

pengeboran tambang timah disekitar area pantai Batu Berakit dan ketersedian informasi mengenai 

Batu Berakit terdapat di google serta terdapat plang penunjuk arah destinasi. Selain berpeluang 

besar untuk pengembangan pantai Batu Berakit memiliki ancaman pantai yang dikelola 

masyarakat desa diambil alih pemerintah.      

KESIMPULAN 

 Pelibatan masyarakat di desa Kuala dalam mengembangkan dan mengelolah pantai Batu 

Berakit perlu dikembangkan lebih lagi. Berdasarkan hasil analisis 3 unsur partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan 

pariwisata dikatakan sudah cukup baik hampir memenuhi kriteria 3 unsur partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan yaitu unsur adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kemampuan masyarakat 



 

 

untuk berpartisipasi. Berdasarkan analisis hasil SWOT dengan komponen 4a pariwisata pantai 

Batu Berakit masih banyak peluang untuk dikembangakan seperti: akses jalan yang masih tanah 

kuning, atraksi wisata, fasilitas yang belum sepenuhnya berbentuk permanen, dan pemasaran 

pariwisata digital yang kurang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan masyarakat lokal mengenai 

pendanaan serta kurangnya pengetahuan masyarakat lokal mengenai pariwisata maupun media 

social untuk promosi dan pemasaran. Namun dengan demikian, peran masyarakat lokal dalam 

mengembangkan dan mengelolah pantai Batu Berakit dapat dikatakan sudah cukup baik hanya 

perlu ditingkatkan lagi.   

Saran  

 Adapun saran maupun rekomendasi peneliti yang dapat disampaikan kepada masyarakat 

desa Kuala antara lain disarankan untuk memperkuat dan berkolaborasi dengan pemangku 

kepentingan di bidang pariwisata dengan melibatkan pemangku kepentingan diharapkan adanya 

pelatihan mengenai struktur organisasi yang jelas, masyarakat mengetahui pengembangan 

pariwisata yang baik dan dengan adanya pelibatan pemangku kepentingan dapat membantu 

pendanaan di pantai Batu Berakit baik untuk fasilitas ataupun atraksi tambahan. Selanjutnya 

disarankan masyarakat desa Kuala untuk mempromosikan pantai Batu Berakit melalui media 

sosial seperti facebook dan Instagram. Dengan adanya media sosial dapat memberikan layanan 

informasi yang memudahkan wisatawan untuk mendapatkan informasi. 

 


