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A B S T R A K 

 

Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu kabupaten di Propinsi 

Kepulauan Riau memiliki banyak potensi wisata. Melihat potensi wisata yang 

dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas maka tidak heran jika pengembangan 

potensi pariwisata menjadi aktifitas andalan di Kabupaten Anambas. Peningkatan 

kunjugan wisatawan domestik yang berkunjung ke Kabupaten Kepulauan 

Anambas dapat dijadikan tolak ukur atas keberhasilan strategi pemasaran atau 

promosi objek wisata yang dilakukan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Anambas. 

 

Tujuan dalam penelitia ini yaitu untuk mengetahui upaya-upaya yang 

dilakukan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kepulauan Anambas dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik 

yang berkunjung ke Kabupaten Anambas. Pembahasan dalam skripsi ini 

menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Adapun yang dijadikan sebagai 

informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 7 orang. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.  

 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upaya Dinas 

Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas 

dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik masih belum 

optimal. Dalam penyampaian masih belum optimal. Kurangnya media informasi 

dalam penyampaikan informasi Sekertaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, karena selama ini informasi 

melalui pemasangan spanduk lokal kemudian pamera. Bahkan pada website yang 

sudah ada tetapi tidak banyak dikenal dan tidak diberikan informasi yang efektif 

dan menarik bagi pengunjung. 

 

Kata Kunci : Pemerintah, Wisata, Wisatawan  
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THE EFFORTS OF THE DEPARTMENT OF TOURISM, CULTURE, 

YOUTH AND SPORTS ANAMBAS ISLAND IN INCREASING THE 

NUMBER OF DOMESTIC TOURISTS 

 

FIRDAUS 
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A B S T R A C T 

 

Anambas Island as one of the districts in Riau Province has a lot of 

tourism potential. See the tourism potential Anambas Island it is no wonder if the 

development potential of tourism into a mainstay activity in Anambas. Kunjugan 

increase in domestic tourists who visit Anambas Island can be used as a 

benchmark for the success of a marketing strategy or a promotional attraction 

carried the Department of Tourism, Culture, Youth and Sports Anambas. 

 

The aim in this is to determine empirically the efforts undertaken 

Department of Tourism, Culture, Youth and Sports Anambas Island in increasing 

the number of domestic tourists who visit Anambas. The discussion in this paper 

uses qualitative descriptive technique. As for who serve as informants in this study 

as many as seven people. Analysis of the data used in this research is the analysis 

of qualitative data. 

 

Based on the research results it can be concluded that the efforts of the 

Department of Tourism, Culture, Youth and Sports Anambas Island in increasing 

the number of domestic tourists is still not optimal. In the delivery is still not 

optimal. Lack of information media in information penyampaikan Secretary 

Department of Tourism, Culture, Youth and Sports Anambas Island, because 

during this information through local banner then pamera. Even on websites that 

already exist but are not widely known and are not given an effective and 

interesting information for visitors 

 

Keywords: Government, Tourism, Rating 
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Dalam pembangunan nasional, 

pariwisata merupakan salah satu 

bidang yang banyak memberikan 

sumbangan devisa negara selain dari 

sektor minyak bumi dan gas, 

berperan dalam perluasan lapangan 

kerja, mendorong serta memeratakan 

pembangunan daerah, meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat. Oleh sebab itu 

pembangunan pariwisata perlu 

mendapatkan prioritas dalam 

pembangunan nasional. 

Pembangunan pada umumnya 

dan pembangunan pariwisata pada 

khususnya perlu memperhatikan 

kondisi daerah serta faktor fisik dan 

non fisik. Hal ini untuk menghindari 

kerusakan lingkungan yang 

berlebihan, oleh karena itu 

pembangunan di sektor pariwisata 

hendaknya memperhatikan prinsip 

pembangunan yang berwawasan 

lingkungan dan pengembangan 

masyarakat lokal. 

Pengembangan pariwisata yang 

berwawasan lingkungan adalah 

pengembangan pariwisata yang 

memiliki kontribusi tinggi terhadap 

ekonomi masyarakat setempat, 

dengan kata lain pengembangan 

tersebut hendaknya dapat 

meningkatkan pendapatan 

masyarakat dengan tetap 

mempertahankan kelestarian 

lingkungan dan nilai budaya. 

Melihat hal tersebut maka 

pembangunan dan pengembangan 

potensi wisata pun gencar dilakukan 

oleh pemerintah pusat dan daerah 

termasuk Kabupaten Kepulauan 
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Anambas guna memperoleh manfaat 

dan keuntungan yang sebesar-

besarnya. Pembangunan 

kepariwisataan memiliki manfaat 

dalam meningkatkan penyerapan 

tenaga kerja, mendorong pemerataan 

kesempatan berusaha, mendorong 

pemerataan pembangunan nasional, 

dan memberikan kontribusi dalam 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan devisa negara yang 

dihasilkan dari jumlah kunjungan 

wisatawan domestic dan 

mancanegara (wisman). 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

sebagai salah satu kabupaten di 

Propinsi Kepulauan Riau memiliki 

banyak potensi wisata antara lain 

Pulau Temawan Besar dan Kecil, 

Gugusan Pulau Bawah, Pulau 

Mengkait, Air Terjun Temburun, Air 

terjun Air Bunyi, Pulau Terluar 

Tokong, Malang Biru yang berada di 

Kecamatan Siantan. Selain itu Pantai 

Pulau Penjalin, Pantai Pulau Durai, 

Pulau Pahat, Pulau Terluar Tokong 

Berlayar, Pulau Terluar Tokong 

Nanas yang ada di Kecamatan 

Palmatak serta Pantai Padang 

Melang, Pantai Kusik, Pantai Kuku, 

Pulau Ayam, Air Terjun Neraja/Ulu 

maras, Pulau Terluar Damar, Pulau 

Terluar Mangkai yang terletak di 

Kecamatan Jemaja. 

Melihat potensi wisata yang 

dimiliki Kabupaten Kepulauan 

Anambas maka tidak heran jika 

pengembangan potensi pariwisata 

menjadi aktifitas andalan di 

Kabupaten Anambas. Wisatawan 

baik lokal maupun mancanegara 

yang berkunjung ke Kabupaten 

Kepulauan Anambas mengalami 

fluktuasi dari tahun ke tahun. 

Kunjungan wisatawan domestik dan 

mancanegara tersebut ke Kabupaten 
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Kepulauan Anambas tentunya tidak 

lepas dari upaya yang dilakukan 

instansi terkait dalam hal ini Dinas 

Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kepulauan 

Anambas dalam meningkatkan 

kunjungan wisatawan terutama 

wisatawan domestik ke Kabupaten 

Anambas. 

Berdasarkan Peraturan daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 06 Tahun 2011 tentang 

Uraian Togas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kepulauan Anambas mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah dibidang 

Kepariwisataan, Kebudayaan, 

Pemuda dan Olahraga sehingga 

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kepulauan Anambas bertanggung 

jawab terhadap perencanaan, 

pengembangan, serta peraturan dan 

mengadakan pembinaan terhadap 

industry kepariwisataan di 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

secara menyeluruh. 

Hasil observasi yang dilakukan 

penulis menunjukkan berbagai 

fenomena tentang upaya Dinas 

Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kepulauan 

Anambas dalam upaya meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan 

khususnya wisatawan domestik yang 

berkunjung de Kabupaten Anambas, 

antara lain: 

1. Kurangnya promosi potensi 

wisata yang dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten 

Anambas 
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2. Koordinasi pariwisata yang 

dilaksanakan kedaerah lain 

sebagaimana tertera dalam 

rencana kerja Dinas 

Pariwisata, Kebudayaan, 

Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kepulauan 

Anambas tidak memberikan 

dampak terhadap kunjungan 

pariwisata domestic di 

Kabupaten Anambas 

3. Pembangunan di sektor 

pariwisata yang dilakukan 

Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten 

Kepulauan Anambas kurang 

memperhatikan prinsip 

pembangunan yang 

berwawasan lingkungan dan 

pengembangan masyarakat 

local. 

4. Banyaknya potensi wisata di 

Kabupaten Kepulauan 

Anambas yang belum 

dimanfaatkan dan 

dikembangkan secara optimal 

oleh Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten 

Anambas. 

Peningkatan kunjungan 

wisatawan domestik yang 

berkunjung ke Kabupaten Kepulauan 

Anambas dapat dijadikan tolak ukur 

atas keberhasilan strategi pemasaran 

atau promosi objek wisata yang 

dilakukan Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Anambas. Oleh karena itu 

berdasarkan uraian tersebut, maka 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Upaya 

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 

pemuda dan Olahraga Kabupaten 
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Kepulauan Anambas dalam 

meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan domestik” 

B. Landasan Teoritis 

Seiring dengan pemberlakuan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang pemerintahan daerah 

yang memberikan otonomi penuh 

kepada daerah memungkinkan 

daerah menyelenggarakan 

pelaksanaan pemerintahan daerah 

yang serius dengan aspirasi dan 

kehendak masyarakat setempat. Di 

sisi lain memberikan kewenangan 

penuh kepada pemerintah daerah 

untuk melakukan penataan dan 

pengaturan terhadap segala sesuatu 

yang ada di daerahnya. Kewenangan 

tersebut antara lain adalah berupa 

pembinaan dan pengembangan 

potensi pariwisata. 

Di Indonesia istilah pariwisata 

baru dimulai pada awal tahun 1960-

an. Istilah pariwisata diperoleh dari 

budayawan intelektual atas 

permintaan Presiden Soekarno 

kepada Sri Sultan Hamengku 

Buwono IX selaku Ketua DTI 

(Dewan Tourisme Indonesia) pada 

tahun 1960. Secara terpisah dua 

orang budayawan, yaitu Prof. Mr. 

Moh. Yamin dan Prof. Dr. Prijono 

memberi istilah pariwisata untuk 

mengganti istilah tourism atau travel, 

yang konotasinya dapat terkait 

dengan selera rasa pleasure, 

excitement, entertainment, adventure 

dan sejenisnya. Istilah pariwisata 

terlahir dari bahasa Sansekerta yaitu 

pari yang berarti penuh, lengkap, 

berkeliling, wis (man) yang berarti 

rumah, properti, kampung, 

komunitas dan ata yang artinya pergi 

terus menerus, mengembara 

(roaming about). 
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Pariwisata adalah pergi secara 

lengkap meninggalkan rumah 

(kampung) berkeliling terus-

menerus. (Nyoman, 2008:1) 

Pariwisata adalah suatu perjalanan 

yang dilakukan untuk sementara 

waktu, yang diselenggarakan dari 

suatu tempat ke tempat lain, dengan 

maksud bukan untuk berusaha 

(business) atau mencari nafkah di 

tempat yang dikunjungi, tetapi 

semata-mata untuk menikmati 

perjalanan tersebut guna 

pertamasyaan dan rekreasi atau 

untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam. (Yoeti, 2010: 43) 

Karyono (2007:15) berpendapat 

bahwa: “ Pariwisata adalah 

keseluruhan kegiatan pemerintah, 

dunia usaha dan masyarakat untuk 

mengatur, mengurus dan melayani 

kebutuhan wisatawan”. 

Sedangkan pengertian 

pariwisata berdasarkan Pasal 1 angka 

3 UU No. 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan yaitu segala sesuatu 

yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan obyek dan 

daya tarik wisata serta usaha usaha 

yang terkait di bidang tersebut. 

Berdasarkan pengertian tersebut, 

maka tidak hanya mengacu pada 

orang yang melakukan kegiatan 

wisata melainkan juga meliputi 

obyek dan daya tarik wisata dan 

usaha-usaha di bidang tersebut. 

Obyek dan daya tarik wisata adalah 

segala sesuatu yang menjadi sasaran 

wisata. Sedangkan usaha pariwisata 

adalah kegiatan yang bertujuan 

menyelenggarakan jasa pariwisata 

atau menyediakan atau 

mengusahakan obyek dan daya tarik 

wisata. 
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Nyoman (2008:34) merumuskan 

pengertian pariwisata dalam arti 

modern yaitu pariwisata merupakan 

fenomena dari jaman sekarang yang 

didasarkan atas kebutuhan akan 

kesehatan dan pergantian hawa, 

penilaian yang sadar dan 

menumbuhkan (cinta) terhadap 

keindahan alam dan pada khususnya 

disebabkan oleh bertambahnya 

pergaulan berbagai bangsa dan kelas 

masyarakat manusia sebagai hasil 

daripada perkembangan perniagaan, 

industri, perdagangan serta 

penyempurnaan daripada alat-alat 

pengangkutan. 

Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 

1990 penyelenggaraan 

kepariwisataan dilaksanakan 

berdasarkan asas manfaat, usaha 

bersama dan kekeluargaan, adil dan 

merata, berperikehidupan dalam 

keseimbangan dan kepercayaan pada 

diri sendiri. 

Tujuan penyelenggaraan 

kepariwisataan yang ingin dicapai 

oleh UU ini adalah sebagai berikut : 

a. Memperkenalkan, 

mendayagunakan, melestarikan, dan 

meningkatkan mutu obyek dan daya 

tarik wisata. 

b. Memupuk rasa cinta tanah air 

dan meningkatkan persahabatan 

antar bangsa. 

c. Memperluas dan meratakan 

kesempatan berusaha dan lapangan 

kerja. 

d. Meningkatkan pendapatan 

nasional dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat. 

e. Mendorong pendayagunaan 

produksi nasional. 
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D. Hasil Penelitian 

1. Peningkatkan kunjungan 

wisatawan domestik 

 Peningkatkan kunjungan 

wisatawan domestik adalah upaya 

atau usaha yang dilakukan oleh 

instansi atau organisasai terkait 

dalam meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan untuk 

berkunjung suatu daerah tujuan 

wisata (Yoeti, 2010: 23). Upaya yang 

dilakukan Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

dapat diukur dari program kerja yang 

terdapat dalam Rencana Strategi 

(RENSTRA) Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

merupakan salah satu kota yang 

dikenal dengan potensi wisata yang 

indah, Dalam meningkatkan 

kunjungan wisata tersebut Dinas 

Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kepulauan 

Anambas juga seharusnya bekerja 

sama dengan beberapa pihak terkait 

baik itu dari swasta maupun instansi 

daerah untuk dapat menjaga serta 

melestarikan potensi daerah yang ada 

agar dapat memberikan keuntungan 

tersendiri bagi Kabupaten Kepulauan 

Anambas untuk dikunjungi oleh 

wisatawan dari berbagai daerah 

maupun manca negara.  Berdasarkan 

pendapat informan dapat diketahui 

bahwa Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

sudah melakukan kerjasama dengan 

pihak swasta untuk dapat 

meningkatkan potensi wisata daerah 

dan kunjungan wisatawan ke daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas, hal 

ini tentunya memberikan keuntungan 
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tersendiri bagi Kabupaten Kepulauan 

Anambas yang nantinya dapat 

dikenal oleh berbagai daerah dan 

negara lain sebagai kota wisata yang 

memiliki tempat yang layak dan baik 

untuk dikunjungi 

2. Upaya mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan 

domestik yang berkunjung ke 

Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Upaya mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan 

domestic yang berkunjung ke 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

adalah solusi atau jalan keluar dari 

setiap permasalahan yang dihadapi 

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kepulauan Anambas dalam upaya 

meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan domestic yang 

berkunjung ke Kabupaten Anambas.  

 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kepulauan Anambas sangat berperan 

dalam meningkatkan potensi wisata 

di Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kepulauan Anambas berkewajiban 

untuk menjaga serta melestarikan 

agar tetap terawat sehingga 

meningkatkan kunjungan wisata di 

Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Untuk melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai pegawai 

diberikan bekal pelatihan terutama 

tentang kepariwisataan agar 

semuanya dapat berjalan 

sebagaimana mestinya dan bisa 

mencapai tujuannya. Pentingnya 

pendidikan dan pelatihan merupakan 

salah satu hal yang dapat 
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meningkatkan mutu dan kualitas 

seorang pegawai dalam menjalankan 

tugasnya khususnya pegawai pada 

Dinas Pariwisata Kabupaten 

Kepulauan Anambas yang 

mendapatkan wewenang untuk 

mengurus pariwisata di Kabupaten 

Kepulauan Anambas.  

Berdasarkan jawaban 

informan dapat diketahui bahwa 

pegawai pada umumnya sudah 

mengikuti pelatihan yang 

berhubungan dengan kepariwisataan, 

hal ini menunjukkan bahwa pegawai 

dalam menjalankan perannya 

memerlukan pelatihan yang mana 

nantinya akan sangat berguna bagi 

pelaksanaan tugasnya.  

Pendekatan terhadap 

masyarakat perlu dilakukan oleh 

pihak Dinas Pariwisata Kabupaten 

Kepulauan Anambas, Hal ini 

dikarenakan masyarakat merupakan 

salah satu sasaran untuk membangun 

potensi pariwisata di Kabupaten 

Kepulauan Anambas. Dengan 

adanya kegiatan yang dilakukan oleh 

pihak dinas maka akan memberikan 

dampak keramaian yang memberikan 

kemeriahan terhadap kegiatan yang 

dilakukan oleh pihak dinas 

Pariwisata Kabupaten Kepulauan 

Anambas. Peningakatan kunjungan 

wisata juga dengan sendirinya akan 

meningkat ketika pendekatan dengan 

masyarakat dilakukan yang mana 

nantinya diharapkan masyarakat 

dapat memberikan informasi 

terhadap warga di luar Kabupaten 

Kepulauan Anambas baik itu dari 

dalam negeri maupun luar negeri 

yang memberikan ketertarikan 

tersendiri untuk dapat mengunjungi 

Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Dari informan dapat diketahui bahwa 

pihak pemerintah khususnya Dinas 
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Pariwisata Kabupaten Kepulauan 

Anambas sudah mengupayakan 

untuk membangun kedekatan 

terhadap masyarakat dengan 

mengadakan kegiatan seperti halnya 

pameran-pameran yang 

mempromosikan potensi wisata yang 

ada di Kabupaten Kepulauan 

Anambas yang nantinya akan 

menarik wisatawan luar untuk 

mengunjungi Kabupaten Kepulauan 

Anambas. 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat disimpulkan bahwa 

upaya Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

dalam meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan domestik 

masih belum optimal . Dalam 

penyampaian masih belum optimal. 

Kurangnya media informasi dalam 

penyampaikan informasi Sekertaris 

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kepulauan Anambas, karena selama 

ini informasi melalui pemasangan 

spanduk lokal kemudian pamera. 

Bahkan pada website yang sudah ada 

tetapi tidak banyak dikenal dan tidak 

diberikan informasi yang efektif dan 

menarik bagi pengunjung.   

Belum tereksposnya potensi 

wisata Kabupaten Kepulauan 

Anambas. Padahal, potensi yang ada 

memiliki nilai jual yang tinggi 

dimata dunia internasional. 

Banyaknya tempat wisata di 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

sesungguhnya sangat berpotensi 

mendatangkan pemasukan. Tentu 

saja ini dapat terwujuud, jika objek-

objek wisata yang ada, digarap atau 

dikelola secara maksimal plus 
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didukung segenap elemen 

masyarakat yang ada. Namun hingga 

kini, potensi wisata tersebut belum 

terekspos secara baik. Karena itu, 

dibutuhkan kepedulian para 

stakeholder yang bergerak di bidang 

pariwisata guna mengoptimalkan 

pengembangan potensi wisata yang 

ada.  Kemudian dari hasil observasi 

ditemukan kondisi tempat wisata ini 

kurang mendapat perhatian 

pemerintah khususnya terkait 

ketersediaan sarana pendukung. 

Akses jalan mencapai lokasi wisata, 

masih belum memadai. Kondisi jalan 

yang sempit dan penuh kelokan 

membuat banyak wisatawan yang 

mengeluh dan berharap pemerintah 

bisa segera membangun akses 

transportasi darat yang baru, atau 

membenahi jalan yang lama. 

 

 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat 

disampaikan dalam penelitian ini 

agar dapat menjadi masukan bagi 

upaya Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

adalah sebagai berikut : 

1. Seharusnya Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Pemuda Dan 

Olahraga Kabupaten 

Kepulauan Anambas 

melakukan promosi baik 

secara nasional maupu 

internasional dengan 

menyediakan website yang 

selalu diperbaharui baik data 

maupun informasinya, 

sehingga wisatawan dapat 

mengaksesnya dengan lebih 

mudah. 

2. Seharusnya dilakukan 

peningkatan pengetahuan 
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pegawai secara menyeluruh 

khususnya dalam 

memberikan pengetahuan 

terhadap potensi wisata yang 

ada 

3. Kegiatan yang dilakukan 

untuk menarik wisatawan 

sebaiknya dilakukan dengan 

jadwal-jadwal yang lebih 

terencana 

4. Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan seharusnya lebih 

sering melakukan kegiatan 

yang melibatkan masyarakat 

untuk menarik wisatawan 

datang ke Kabupaten 

Kepulauan Anambas 
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