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ABSTRAK 

    Pemerintah pada hakikatnya memiliki 3 (tiga) fungsi hakiki yang salah 

satunya adalah fungsi Pemberdayaan. Pemerintah Daerah yang dalam hal ini 

adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Bintan terus berupaya 

menjalankan peran dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat lokal  

berbasis pariwisata. Melalui Yayasan Ekowisata merupakan wujud nyata dari 

upaya pelestarian pemberdayaan masyarakat lokal berbasis pariwisata yang 

berada di Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong. 

        Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif  

melalui pengamatan langsung dan wawancara. Data di peroleh dari dokumen yang 

berupa jawaban atau keterangan dan bukan berupa angka-angka. Data yang 

diperoleh dikumpulkan, dikelompokkan atau diinterprestasikan  berdasarkan sifat 

data dan kemudian diadakan interprestasi terhadap data yang didasarkan pada 

fakta serta didukung oleh pemikiran yang kritis untuk memperoleh hasil yang 

berbobot.  

     Setelah melakukan penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayan 

Kabupaten Bintan serta sebagai pembanding pada Desa Sebong Lagoi. Hasil 

penelitian menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam  pemberdayaan 

masyarakat lokal berbasis pariwisata di nilai cukup baik dan berhasil. Hal ini 

terukur dengan keberhasilan kelompok masyarakat pada yayasan ekowisata 

YETHAS yang secara aktif dan kreatif ikut berpartisipasi dalam memajukan 

kepariwisataan khususnya bagi pariwisata kabupaten Bintan.   

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata 

ABSTRAC 

 

Government essentially has three essential functions, one of which is a 

function of Empowerment. Local Government which in this case is the 
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Department of Tourism and Culture Bintan continue to perform the role and 

function within the local community empowerment-based tourism. Through 

Ecotourism Foundation is a concrete manifestation of the conservation efforts of 

local community empowerment-based tourism in the village Sebong Lagoi Sebong 

Bay District.  

The method used in this research is descriptive qualitative through direct 

observation and interviews. The data obtained from the document in the form of 

answers or information and not the form of numbers. The data obtained were 

collected, grouped or interpreted based on the nature of the data and then held 

interpretation of the data based on facts and supported by critical thinking to gain 

the weight.  

After conducting research in the Department of Tourism and Culture 

Bintan as well as a comparison to the Sebong Lagoi Village. The results showed 

the government's efforts in empowering the local community-based tourism in 

value quite well and succeed. It is measured by the success of commmunity group 

on ecotorism YETHAS foundation that actively and creatively participate in 

promoting tourism in Bintan regency, especially for tourism. 

 

Keywords:  Torism Community Empowerment  

  

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang. 

Implementasi dalam otonomi daerah yang terdiri atas UU no 32 tahun 

2004, tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999, tentang 

perimbangan keuangan pusat, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi 

daerah. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan 

mengidentifikasi dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya, 

untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya aktifitas 

pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan 

daerahnya.  

Dengan demikian pemerintah daerah berkewajiban secara konsisten 

mengelola potensi-potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah 

pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata, yang diharapkan dapat 
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meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

Maka sejalan dengan hal di atas, dalam ketetapan MPR No. IV. Tahun 

1999 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) (1999:23) 

menetapkan bahwa : 

“Pengembangan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan 

terpadu bersifat interdisiplin dan partisipator dengan menggunakan 

kriteria ekonomis, tekhnis, agronomis, social budaya, hemat energy, 

melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan”  

Berdasarkan penjelasan umum UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah, bahwa tujuan utama  penyelenggaraan otonomi daerah 

yang hendak dicapai, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan berupa 

pemberian pedoman, dalam hal penelitian, pengembangan, perencanaan dan 

pengawasan.  

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  

Kabupaten Bintan dituntut jeli, responsif, kreatif dan proaktif dalam 

pengembangan obyek wisata Lagoi yang dikenal sebagai destinasi wisata 

unggulan di Kabupaten Bintan. Usaha pemerintah daerah melalui program-

program pemberdayaan masyarakat serta kerjasama pemerintah daerah, 

swasta dan masyarakat sangat diharapkan untuk bisa saling bersinergi 

bekerjasama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

berbasis pariwisata. 

Berdasarkan penjelasan yang ada, penulis melihat bahwa hal tersebut 

merupakan suatu bahan yang menarik untuk di angkat menjadi bahan 

penelitian dengan judul :  

“Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Lokal Berbasis Pariwisata Periode Tahun 

2012-2013 (Studi Kasus: Masyarakat Kawasan Wisata Lagoi Desa Sebong 

Lagoi Kecamatan Teluk Sebong” 
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2.   Perumusan Masalah. 

Dunia Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang sangat 

potensial. Untuk mencapai itu semua tentunay disertai dengan usaha yang 

serius untuk mengembangkan pariwisata untuk menjadi sektor unggulan 

penghasil PAD dan devisa bagi negara.  Pemerintah Daerah harus memiliki 

ide-ide segar, kreatif dan inovatif. Keberhasilan kegiatan kepariwisataan 

telah membuktikan dampak efeknya bagi sektor-sektor yang berkembang 

dari kegiatan ini. Lihat saja  usaha-usaha menengah ke bawah, seperti : usaha 

cinderamata, usaha kuliner, jasa pemandu wisata serta banyak lagi sektor 

lainnya yang bergantung pada kegiatan kepariwisataan.  

Kawasan wisata internasional Lagoi yang berada di Pulau Bintan, 

merupakan salah satu main destination wisata di Kepulauan Riau, memiliki 

potensi wisata yang begitu kaya untuk dikembangkan. Namun upaya untuk 

meningkatkan pengembangan kawasan wisata Lagoi tidaklah semudah 

membalikan telapak tangan. Masih begitu banyak pembenahan-pembenahan 

yang harus segera dilakukan di kawasan wisata Lagoi tersebut. Contoh paling 

konkret permasalahan yang ditemui di kawasan sekitar Lagoi lebih tepatnya 

di Desa Sebong Lagoi masih kita temui kurangnya kreatifitas masyarakat 

lokal sehingga sektor perekonomian rakyat setempat tidak menunjukkan 

kemajuan yang sangat  berarti. Permasalahan lain yang masih ditemukan 

adalah  kemampuan SDM lokal belum mampu bersaing dengan SDM para 

pendatang. Hal ini dikarenakan masih kurangnya partisipasi dan kesadaran 

penduduk lokal di sekitar kawasan wisata Lagoi dalam meningkatkan 

kesadaran diri dan kualitas SDM untuk lebih mandiri sebagai upaya 

pendukungan terhadap kegiatan kepariwisataan di Pulau Bintan.  

          Berdasarkan permasalahan dan gejala-gejala yang telah diuraikan di 

atas, maka permasalahan penelitian adalah : “Bagaimana Peranan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan Dalam Upaya Pemberdayaan 

Masyarakat Lokal Berbasis Pariwisata Periode Tahun 2012-2013 Dengan 



 

5 
 

Melihat Kasus Pada Masyarakat Kawasan Wisata Lagoi Desa Sebong Lagoi 

Kecamatan Teluk Sebong melalui tolak ukur sebuah yayasan ekowisata 

YETHAS.” 

3.    Tujuan Penelitian. 

Berkaitan dengan permasalahan yang telah di rumuskan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Bintan  Dalam Upaya Pemberdayan 

Masyarakat Lokal Berbasis Pariwisata  khususnya pada masyarakat 

kawasan wisata Lagoi di Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk 

Sebong  melalui kelompok masyarakat pada yayasan ekowisata. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana animo dan peran serta masyarakat 

lokal dalam upaya mencapai tingkat perekonomian yang mandiri. 

4.  Metode Penelitian . 

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian Deskriptif 

Kualitatif. Suatu penelitian dikatakan deskriptif jika melihat  dari 

maksud penelitiannya sedangkan dikatakan kualitatif jika dilihat dari 

informasi yang di kelola. Menurut Kountur (2005:105) penelitian 

deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau 

uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan 

terhadap obyek yang diteliti.  

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Hendro Puspito (1989:21) mengungkapkan bahwa : 

 

“Pengertian peranan merupakan suatu konsep fungsional yang 

menjelaskan fungsi (tujuan) seseorang dan dibuat atas dasar 

tugas-tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang. Jadi, peranan 

merupakan suatu konsep yang berisikan arah yang akan ditinjau 

seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan”.  

 

Adapun menurut Soerjono Soekanto (1987:23) bahwa :  
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“Mengaitkan antara peranan dan kedudukan dimana suatu 

kegiatan baru dapat disebut suatu peranan jika telah 

melaksanakan semua yang berkenaan dengan hak dan 

kewajibannya”.  

 

Melalui Otonomi daerah ini, Pemerintah Kabupaten Bintan, 

haruslah sedapat mungkin mengoptimalisasi segala potensi terlebih 

khusus potensi pariwisata, yang sampai saat ini belum dikelola secara 

efektif dan efisien.  Pariwisata di Kabupaten Bintan dapat berkembang 

dan dapat mendukung program pemerintah tentang pemberdayaan 

masyarakat khususnya di Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk 

Sebong Kabupaten Bintan.   

 

C. ANALISA DATA 

1.    Peranan  Dinas  Pariwisata dan  Kebudayaan  Kabupaten  Bintan 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal Berbasis Pariwisata. 

           Kabupaten Bintan merupakan salah satu pintu masuk utama 

wisatawan di Provinsi Kepulauan Riau. Sektor kepariwisataan di Kabupaten 

Bintan harus terus dikembangkan lagi guna mendatangkan lagi devisa 

pariwisata. Mengingat Bintan memiliki aset wisata andalan yang sudah cukup 

terkenal yakni kawasan wisata internasional Lagoi yang selama ini menjadi 

penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar untuk Kabupaten 

Bintan.  Tidak bisa dipungkiri bahwa nama Pulau Bintan khususnya Lagoi 

sudah sangat termashur  di Kepulauan Riau pada khususnya, serta manca 

negara seperti Malaysia dan Singapura pada umumnya. Karena secara 

geografis Malaysia dan Singapura memiliki letak wilayah negara yang sangat 

berdekatan dengan Kabupaten Bintan. Kedua negara tetangga ini merupakan 

wisatawan terbanyak yang sering merngunjungi Lagoi.  

Pemerintah kabupaten Bintan melalui Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan telah memiliki program untuk mengembangkan Pulau Bintan 

menjadi kawasan wisata unggulan. Program tersebut memiliki fokus utama 

adalah dengan pengembangan aset wisata, pembenahan infrastruktur 
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pendukung kepariwisataan serta peningkatan SDM berbasis pariwisata melalui 

upaya pemberdayaan masyarakat. Namun, program-program tersebut belum 

bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala masalah anggaran. 

Sehingga, masih ada ditemukan minimnya kualitas SDM serta masih 

rendahnya tingkat kemandirian masyarakat lokal. Hal ini terbukti melalui 

observasi di lapangan dengan masih adanya pola pikir masyarakat yang  masih 

terkebelakang tidak antusias terhadap perkembangan kepariwisataan di 

lingkungan tempat tinggal mereka. Seharusnya sejak dini masyarakat lokal  

harus menyadadari dengan bertempat tinggal di wilayah yang berdekatan 

dengan kawasan wisata Lagoi membuat masyarakat setempat mempersiapkan 

diri menghadapi globalisasi. Hal - hal yang seperti inilah yang terus menjadi 

perhatian bagi pemerintah yang terus giat bekerjasama dengan masyarakat 

lokal. 

Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melakukan beberapa 

langkah-langkah melalui  pengembangan pariwisata yaitu sebagai berikut: 

 

1. Optimalisasi Informasi Pariwisata 

Dalam hal ini informasi yang di maksud adalah melalui  

penggunaan internet dimana keuntungan melalui internet ini adalah 

ketersediaan selama 24 jam, tidak mengenal lelah serta adanya jaminan 

privasi. Pencarian informasi yang sangat cepat dan mudah dapat dilakukan 

dengan fasilitas search engine, serta adanya direktori internet secara 

online. Dengan sekian banyak fasilitas, tentunya informasi khususnya 

tentang pariwisata akan dapat diakses dan disebarluaskan dengan sangat 

cepat dibandingkan dengan mencari informasi di media cetak atau dari 

mulut ke mulut. Tentunya hal ini akan dapat berjalan kalau memang 

tersedia data tentang produk pariwisata yang sudah tersusun rapi dan 



 

8 
 

terstruktur di dalamnya, karena internet hanyalah merupakan sarana 

komunikasi saja.  

Selain sebagai media penyedia informasi internet juga dapat memudahkan 

wisatawan untuk berinteraksi dengan operator pariwisata yang 

dikehendakinya. Antara lain untuk kepentingan pemesanan kamar hotel, 

tiket perjalanan, tiket pertunjukan dan mengakses segala kebutuhan 

informasi pariwisata lainnya sehingga sangat memudahkan dan 

menghemat biaya serta menghemat waktu karena tidak perlu pergi sendiri 

ke tempat penjualannya. Walaupun demikian, sampai saat ini operator 

pariwisata yang telah memanfaatkan internet untuk melayani 

pelanggannya masih sangat sedikit. 

Selain internet ada lagi program informasi yang memang di 

canangkan oleh Kementerian Pariwisata yakni “Sadar Wisata” yang di 

tujukan untuk “Desa wisata” yang juga telah di bentuk oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Bintan. Dalam hal ini desa Sebong Lagoi 

memiliki Desa Wisata hal inilah yang menjadikan fokus Sadar Wisata di 

tujukan kepada masyarakat setempat. Tujuan utama dari program Sadar 

Wisata ini adalah meningkatkan pengetahuan keparwisataan  

Dari hasil wawancara dengan Informan 3 pernyataan beliau  bahwa:  

“Pelaksanaan program “Sadar Wisata” yang telah di canangkan 

oleh Kementerian Pariwisata merupakan program yang 

berkelanjutan. Program ini berakar dan bertumbuh kembang di 

setiap provinsi. Khusus untuk wilayah Kabupaten Bintan secara 

geografis Desa Sebong Lagoi memiliki letak wilayah yang strategis 

dimana menjadi pusat perhatian pariwisata dunia karena 

keberadaan kawasan wisata internasional Lagoi. Dengan 

memotivasi masyarakat Desa Sebong Lagoi degan menggiatkan 

kegiatan sadar wisata secara tidak langsung 

menumbuhkembangkan kecintaan masyarakat terhadap aset wisata 

daerah yang ada di Desa Sebong Lagoi. Lebih jauh dari itu di 

harapkan `upaya wisata. Dengan demikian masyarakat itu sendiri 

secara tidak langsung telah ikut meningkatkan taraf kehidupan 

dengan menciptakan pendapatan yang mandiri”. 
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Pernyataan Informan 3 di atas diperkuat dan dipertegas lagi oleh Informan 

1 dengan menyatakan bahwa:  

“Terbentuknya kelompok-kelompok Desa Wisata maka hal  ini 

merupakan ujung tombak mempromosikan kepariwisataan Kepri 

terhadap dunia luar dan juga dalam upaya pengembangan destinasi 

kawasan wisata. Program Desa Wisata ini dapat membentuk 

kemandirian masyarakat yang salah satu tujuannya agar bisa 

menciptakan perekonomian rakyat yang dapat meningkatkan taraf 

hidup masyarakat itu sendiri”. 

Sehubungan dengan usaha pemerintah daerah dalam memberi 

informasi kepariwisataan baik itu informasi utk ke dalam maupun ke luar 

negeri. Tentunya tidak lepas dari peran serta masyarakat terutama sekali 

masyarakat lokal yang berdomisili di sekitaran kawasan objek wisata. 

Beragam  informasi dalam bentuk apapun dan cara apapun tujuan akhirnya 

adalah demi memajukan kepariwisataan daerah yang kelak dapat berimbas 

pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.  

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, diperoleh kesimpulan untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah di ajukan pada penelitian ini. 

Adapun kesimpulan yang dimaksud sebagai berikut :  

1. Pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Bintan dinilai telah berhasil melakukan pembinaan 

masyarakat dalam memberdayakan masyarakat lokal Desa Sebong 

Lagoi. Hal ini dapat terukur dari hasil perkembangan yayasan 

ekowisata yang ada di desa Sebong Lagoi yang sudah di katakan  

mandiri. Upaya pembinaan ini secara tidak langsung telah 

berdampak positif bagi perkembangan kepariwisaaan Bintan 

karena dapat lebih memperkenalkan kepada dunia luar sehingga 

kunjungan wisatawan pada ekowisata ini akan dapat mendatangkan 

income bagi pendapatan daerah.  
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2. Desa Sebong Lagoi memiliki YETHAS Tours and Services sebagai 

Yayasan Ekowisata dengan mengusung konsep ekosistem hutan 

mangrove. Pada prakteknya keberadaan yayasan ekowisata ini 

sangat membantu dan mendukung program pemerintah dalam 

upaya pemberdayaan masyarakat lokal berbasis pariwisata. Selama 

pekembangannya YETHAS menunjukkan grafik yang signifikan. 

Dampak keuntungan dari keberadaaan YETHAS ini adalah 

masyarakat lokal menjadi lebih mandiri dalam memperbaiki 

perekonomian.  

2. Saran 

Setelah melakukan penelitian ini maka peneliti memberikan saran 

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kabupaten Bintan sebagai  

berikut : 

1. Menghadapi era globalisasi maka ke depan dan selanjutnya dunia 

pariwisata akan terus berkembang sangat di harapkan supaya 

pemerintah daerah terus mengoptimalkan SDM (Sumber Daya 

Manusia) agar masyarakat lebih berkreatif dan berdaya guna dalam 

upaya menciptakan kemandirian perekonomian rakyat.  

2. Pemerintah terus melakukan pembinaan terhadap masyarakat 

supaya masyarakat khususnya yang berada di kawasan wisata lebih 

aktif dalam berpatisipasi terutama dalam mengoptimalkan potensi 

pariwisata daerah agar  bisa berkembang demi memajukan 

kepariwisataan daerah.  
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