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ABSTRAK 

NUR NATALIA. 2015.Analisis Potensi Sosial Ekologi Desa Tanjung Pala Untuk 

Pengembangan Wisata Bahari Pulau Sekatung Kecamatan Pulau Laut Natuna 

Kepri. SKRIPSI. Tanjungpinang : Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Pembimbing I : Dr.Ir.Khodijah M.Si. Pembimbing II :Dr.Febrianti Lestari M.Si 

 

 Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Natuna, masih bertumpu pada Sektor 

pariwisata (80% dari PAD). Di sisi lain sebagian besar masyarakat yang hidup di 

kawasan pesisir berkerja sebagia nelayan dan hidup  dengan keadaan sosial ekonomi 

tergolong rendah artinya sektor kelautan hingga sekarang ini belum mampu mendorong 

kesejahteraan nelayan secara menyeluruh sehingga sektor  wisata bahari menjadi 

alternatif  penghidupan masyarakat pesisir. 

 Penelitian ini mengunakan pendekatan  Deskriftif dan dilaksanakan di Desa 

Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut pada bulan Mei 2015 – Juni 2015. Data yang 

dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan primer. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa 1) Kondisi untuk potensi sosial 

menunjukan Desa Tanjung Pala belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh 

sebagian masyarakat setempat, karena rendahnya akses yang dimiliki kurang untuk 

pembangunan wisata bahari dan perkembangan daerah terpencil seperti pulau sekatung. 

2) Pemanfaatan sumberdaya wisata bahari yang berkaitan dengan potensi ekologi, 

merupakan kawasan yang masih alami dan terjaga daerah perairannya yang menjadikan 

perairan di daerah pulau sekatung menjadi peminat pariwisata berkunjung. 

 

Kata Kunci : Analisi Potensi, Wisata Bahari, Pulau Sekatung. 

 

 

 



2 
 

Analysis Of Potential of the social ecology of the tanjung pala  

village for the development of nautical tourism island 

 of sekatung’s marine island subdistrict  

natuna kepri 

 

Nur natalia 

Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan,FIKP.UMRAH 

 

Dr.Ir. Khodijah. M.Si 

Dosen Manajemen Sumberdaya Perairan,FIKP.UMRAH 

 

Dr. Febrianti Lestari, M.Si 

Dosen Budidaya Perikanan,FIKP.UMRAH 

 

 

ABSTRACT 

NUR NATALIA. 2015. Analysis Of Potential of the social ecology of the tanjung pala village for 

the development of nautical tourism island of natuna marine island subdistrict sekatung 

kepri . skripsi. Tanjungpinang : Aquatic Resource Management Majors, the Faculty of 

marine sciences and fisheries, Maritime University of Raja Ali Haji. Counsellor I : Dr.Ir. 

Khodijah M.Si. Counsellor II.: Dr.Febrianti Lestari, M.Si 

The original income Areas Natuna Islands, still resting on the tourism sector (80% from 

PAD).  On the other hand most of the people living in the coastal area of work was labelled an 

fishermen and live with the socio-economic circumstances pertained to low means that the marine 

sector up to now has not been able to push the welfare of fishermen as a whole so that the 

maritime tourism sector into alternative livelihoods of coastal communities. 

This research use approach Deskriftif and carried out in the village of Tanjung Nutmeg 

Sub Sea Island in may 2015 – June 2015. Data collected consists of primary and secondary data. 

The results of this study indicate that 1) conditions for potential social shows the village 

of Tanjung Pala has yet to be underutilized by most local people, because of the low access owned 

less for development of marine tourism and the development of remote areas like the island of 

sekatung. 2) nautical tourism Resource Utilization) related to potential ecological, is an area that is 

still natural and preserved areas transparent makes the waters in the area of sekatung island into a 

tourist visiting enthusiasts. 

Key word:Analysis of Potencial, nautical tourism, sekatung's island
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Kawasan pulau-pulau kecil 

memiliki potensi sumberdaya alam dan 

jasa lingkungan yang tinggi dan dapat 

dijadikan sebagai modal dasar 

pelaksanaan pembangunan Indonesia di 

masa yang akan datang. Kawasan ini 

menyediakan sumberdaya alam yang 

produktif seperti terumbu karang, padang 

lamun (seagrass), hutan mangrove, 

perikanan dan kawasan konservasi. 

Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa 

lingkungan yang besar karena keindahan 

alam yang dimilikinya sangat dapat 

menggerakkan industri wisata bahari 

dilain pihak pemanfaatan potensi pulau-

pulau kecil masih belum optimal akibat 

perhatian dan kebijakan Pemerintah 

selama ini yang lebih berorientasi ke 

darat (Abubakar,2006). Kabupaten 

Natuna secara administratif masuk 

kedalam Provinsi Kepulauan Riau yang 

wilayahnya sebagian besar merupakan 

pulau-pulau yang terletak di Laut China 

Selatan. Natuna adalah sebuah gugusan 

kepulauan di bagian paling utara Provinsi 

Kepulauan Riau dengan total luas 

wilayah 141.901 km². Kabupaten Natuna 

memiliki potensi yang cukup memadai, 

salah satunya adalah wisata bahari. 

Banyak terdapat tempat rekreasi untuk di 

kembangan menjadi tempat yang 

berpotensi baik wisata bahari maupun 

wisata laut, dengan daerah yang masih 

terpelihara dan alami masih utuh untuk 

menampilkan panorama yang sangat 

indah serta nyaman di pandang mata. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

A. PULAU-PULAU KECIL 

1.Pengertian Pulau-Pulau Kecil 

Pulau-pulau kecil didefinisikan 

berdasarkan dua kriteria utama yaitu 

luasan pulau dan jumlah penduduk yang 

menghuninya. Definisi pulau-pulau kecil 

yang dianut secara nasional sesuai 

dengan Kep. Menteri Kelautan dan 

Perikanan No. 41/2000 Jo Kep. Menteri 

Kelautan dan Perikanan No. 67/2006 

adalah pulau yang berukuran kurang 

atau sama dengan 10.000 km
2 ,

 dengan 

jumlah penduduk kurang atau sama 

dengan 200.000 jiwa. Di samping 

kriteria utama tersebut, beberapa 

karakteristik pulau-pulau kecil adalah 

secara ekologis terpisah dari pulau 

induknya (mainland island), memiliki 

batas fisik yang jelas dan terpencil dari 

habitat pulau induk, sehingga bersifat 

insular mempunyai sejumlah besar jenis 

endemik dan keanekaragaman yang 

tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu 

mempengaruhi hidroklimat; memiliki 

daerah tangkapan air (catchment area) 

relatif kecil sehingga sebagian besar 

aliran air permukaan dan sedimen masuk 

ke laut serta dari segi sosial, ekonomi 

dan budaya masyarakat pulau-pulau 
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kecil bersifat khas dibandingkan dengan 

pulau induknya. 

Berdasarkan tipenya, pulau-pulau kecil 

dibedakan menjadi pulau benua, pulau 

vulkanik dan pulau karang. Masing-

masing tipe pulau tersebut memiliki 

kondisi lingkungan biofisik yang khas, 

sehingga perlu menjadi pertimbangan 

dalam kajian dan penentuan 

pengelolaannya agar berkelanjutan. 

 B.    WISATA BAHARI 

Wisata bahari merupakan 

kegiatan wisata yang mampu 

meningkatkan kemampuan finansial 

kawasan konservasi sebagai modal 

kegiatan konservasi, meningkatkan 

peluang lapangan kerja bagi masyarakat 

sekitar kawasan ekowisata, serta 

meningkatkan kepedulian masyarakat 

akan arti pentingnya upaya-upaya wisata 

alam. 

Lesley, P., & Richard,S 

menegaskan bahwa istilah wisata 

(tourism) sering di gambarkan sebagai 

suatu kegiatan, kutipan yang 

menyatakan defenisi wisata tersebut 

adalah sebagai berikut : 

“tourism is an activity. It is an 

activity that takes place when, in 

internasional terms, people cross 

borders for leisure or business and stay 

at least 24 hours but less that one year, 

(Mill and Morrison, (1998:2).’’ 

C.Pengelolaan wilayah pesisir 

terpadu 

Pengelolaan wilayah pesisir dan 

laut secara terpadu ditujukan agar 

kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam 

dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan laut 

dilakukan melalui penilaian secara 

menyeluruh, perencanaan tujuan dan 

sasaran, dan pengelolaan segenap 

kegiatan pemanfaatannya guna mencapai 

hasil yang optimal dan berkelanjutan. 

Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir 

di lakukan secara kontinyu dan dinamis 

dengan mempertimbangkan aspek 

ekologi, social, ekonomi, kelembagaan, 

sarana wilayah, dan aspirasi masyarakat 

pengguna wilayah pesisir, serta konplik 

kepentingan dan pemanfaatan yang 

mungkin ada (Dahuri, (1996). 

Untuk kepentingan pengelolaan, 

batas kearah darat dari suatu wilayah 

pesisir dapat di tetapkan berdasarkan dua 

pendekatan, yaitu batas untuk wilayah 

perencanaan (planning zone) dan batas 

untuk wilayah pengaturan (regulation 

zone) atau pengelolaan keseharian (day-

to-day management). Wilayah 

perencanaan sebaiknya meliputi seluruh 

daerah daratan (hulu) apabila terdapat 

kegiatan manusia (pembangunan) yang 

dapat menimbulkan dampak secaya nyata 

(significant) terhadap lingkungan dan 

sumberdaya pesisir (Towo, 2011). 
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C. Ekowisata dan Edutourism.  

Ekowisata merupakan perjalanan 

wisata ke suatu lingkungan baik 

alam yang alami maupun buatan 

serta budaya yang ada yang bersifat 

informatif dan partisipatif yang 

bertujuan untuk  

menjamin kelestarian alam dan sosial-

budaya. Ekowisata 

menitikberatkan pada tiga hal 

utama yaitu; keberlangsungan alam 

atau ekologi, memberikan  

manfaat ekonomi, dan secara 

psikologi dapat diterima dalam 

kehidupan sosial masyarakat.  

 

III. METODE 

PENELITIAN 

 

Metodelogi merupakan 

serangkaian langkah-langkah yang 

digunakan dalam penelitian untuk 

mencapai tujuan penelitian. 

Metodelogi ini terbagi atas 

pendekatan studi dan metode 

pelaksanan studi. Berikut ini akan 

dijelaskan lebih rinci tentang 

metodelogi studi.  

A.  METODE PEMILIHAN 

LOKASI. 

Penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Pulau Laut  Kabupaten 

Natuna Provinsi Kepulauan Riau 

yang berkaitan dengan Analisis 

Potensi Sosial Ekologi Desa 

Tanjung Pala Untuk Pengembangan 

Wisata Bahari Pulau Sekatung 

Kecamatan Pulau Laut Natuna Kepri 

pada bulan Juni-Juli 2015 

 

 

 

 

 

No. Data  Variabel 

1. Data perimer 

a. Parameter 

perairan 

ekologi 

  

1. Kedalaman(m) 

2. Suhu perairan 

3. Material dasar perairan 

4. Kecepatan arus(m/dt) 

5. Kecerahan (m) 

6. Tinggi gelombang(m) 

7. Pasang surut(m) 

8. Salinitas 

 

 b. Responden  

kawasan sosial 

 1. Pemahaman terhadap 

wisat 

2. Minat keterlibatan wisata 

3. Harapan pengembangan 

4. Sarana Prasarana 

5. Transpotrasi 

6. Keamanan 

7. Adat Istiadat 

8. Pendidikan/keterampilan 

9. Kebudayaan 

10. Kelistrikan 

2. Data sekunder 

a. Topografi desa 

  

1. Umur 

2. Pekerjaan 

3. Jenis kelamin 

4. Pendidikan 

5. Pendapatan 

 b. Data 

masyarakat 

 1. Keadan desa 

2. Kondisi geografi desa 

3. Batas wilayah desa 

4. Jumlah penduduk 

5. Sarana dan prasarana 

desa 

6. Apratur pemerintah desa 

7. Program pemerintah desa 
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Kondisi  Umum  Lokasi  Penelitian 

   1.   Sejarah Desa Tanjung Pala 

 Desa Tanjung Pala merupakan 

salah satu Desa yang terdapat di 

Kecamatan Pulau Laut Kabupaten 

Natuna, yang sebelumnya pemekaran dari 

Kecamatan Bunguran Barat. Kabupaten 

Natuna telah dikenal beberapa abad yang 

silam tidak hanya dinusantara tetapi 

dimancanegara dimana wilayahnya 

memiliki ribuan pulau besar dan pulau-

pulau kecil yang tersebar dilaut cina 

selatan, sehingga di beri judul “Mutiara 

Gerbang Utara”  Kabupaten Natuna 

terletak di Kepulauan Riau, dimana 

sejarahnya merupakan pusat ibu negeri 

Kecamatan Bungguran Timur di Natuna 

Besar. Letaknya pada posisi 03º55’LU-

108º 15’ BT, kota kecil terletak di kaki 

gunung tinggi 808 meter. 

Tabel 9. Hasil pengukuran 

parameter perairan. 

N

o 

Parameter 

Perairan 

Hasil 

Penguku

ran 

Bakum

utu 

Krite

ria 

1. Kedalaman 

perairan 

Berkisar 

2-3 

meter 

0-3 

meter 

Sang

at 

sesua

i  

2. Material 

dasar  

perairan 

Karang 

berpasir 

Pasir Cuku

p 

sesua

i 

3. Kecepatan 

arus (cm/s) 

0.17 

cm/s 

<20 

cm/s 

Sang

at 

sesua

i 

4. Kecerahan 

Perairan 

1.15 

meter 

<8 

meter 

Sang

at 

sesua

i 

5. Tinggi 

gelombang

(cm) 

0.52 cm  <50 cm Cuku

p 

sesua

i 

6. Pasang 

surut (cm) 

1.27 

meter 

0-1 

meter 

Cuku

p 

sesua

i  

7. Salinitas ( 

ppt) 

24.4‰ 20-

32‰ 

Sang

at 

sesua

i 

8. SuhuºC 28.4ºC 25-

30ºC 

Sang

at 

sesua

i 

 

Tabel 10.  Potensi  Sosial Wisata Bahari 

Desa Tanjung Pala Untuk 

Pengembangan Pulau Sekatung 

N

O 

 variabel 

sosial 

Hasil 

pengam

atan 

Quisio

ner 

Kriteria 

1. Pemaha

man 

wisata 

bahari  

57 % Masyar

akat 

nelayan 

Paham 

2. Minat 

keterlibat

an 

 wisata 

 

40% Masyar

akat 

nelayan 

Sangat 

bermin

at 

3. Harapan 

Pembang

unan 

 

43% Desa 

tanjung 

pala 

Sangat 

berhara

p 

4. Sarana 

dan 

Prasaran

a 

 

50% Desa  

tanjung 

pala 

Sangat 

mendu

kung 

5. Transpor

tasi 

 

70% Kec.pul

au laut 

Sangat 

mendu

kung 

6. Keamana

n 

 

50% Desa 

tanjung 

pala 

Sangat 

aman 

7. Adat 

Istiadat 

 

43% Masyar

akat 

Desa 

Sangat 

mendu

kung 

8. Pendidik

an / 

Keteram

pilan 

57% Masyar

akat 

Desa 

Sangat 

mendu

kung  

9. Kebuday

aan 

 

40% Masyar

akat 

Nelaya

n 

Sangat 

mrnduk

ung 
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1

0. 

Kondisi 

Kelistrik

an 

 

50% Kec.pul

au laut 

Cukup 

mendu

kung 

 

Untuk mengetahui tingkat potensi Sosial 

pada kawasan wisata bahari di Desa 

Tanjung Pala ini sebagai kawasan wisata 

yang berpotensi dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

 

 

B. Analisis Potensi Kawasan 

Wisata Bahari Untuk 

Perkembangan Pulau Sekatung 

Desa Tanjung Pala. 

          Berdasarkan hasil pengamatan 

di lokasi penelitian dan juga hasil 

wawancara dengan menggunakan 

kuisioner terhadap pengunjung dan 

masyarakat yang pernah mengunjungi 

pulau sekatung bahwa objek yang 

menjadi daya tarik bagi mereka untuk 

mengunjungi Pulau sekatung 

memiliki panorama alam di kawasan 

pulau yang menawarkan berbagai 

macam objek mulai dari suasana 

pulau, pantai berpasir putih, hingga 

keindahan terumbu karangnya dan 

adanya lumba-lumba laut yang 

menarik perhatian pengunjung. 

Kondisi dari objek daya tarik wisata 

yang ada di Pulau Sekatung menurut 

para Pendapat responden sangat 

berpotensi. Adapun potensi yang di 

lihat di Desa Tanjung Pala yaitu: 

1. Potensi pada penyu. 

Penyu merupakan  sepasang 

tungkai depan yang berupa kaki 

pendayung yang memberinya 

ketangkasan berenang di dalam air. 

Walaupun seumur hidupnya 

berkelana di dalam air, sesekali 

hewan kelompok vertebrata, kelas 

reptilia itu tetap harus sesekali naik ke 

permukaan air untuk mengambil 

napas. Itu karena penyu bernapas 

dengan paru-paru. Penyu pada 

umumnya bermigrasi dengan jarak 

yang cukup jauh dengan waktu yang 

tidak terlalu lama. Jarak 3.000 

kilometer dapat ditempuh 58 - 73 

hari. Namun kehidupan pada penyu 

sesekali naik di pantai pesisir, (Nuitja, 

1992). 
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Gambar 5. Potensi Penyu Laut 

Pulau Sekatung 

2. Potensi Pada Lumba-

Lumba 

            Beberapa jenis fauna yang 

dilindungi ditemukan di lokasi 

konservasi diantaranya adalah 

Lumba-lumba (Dholpinia sp), 

Pendekatan konservasi dalam 

menetapkan Kabupaten Natuna 

sebagai Kawasan Konservasi Laut 

Daerah adalah didasarkan pada 

ancaman kelestarian yang dicirikan 

dengan penurunan kualitas yang 

disebabkan oleh penggunaan alat 

tangkap merusak, seperti pembiusan,  

pengeboman, penggunaan mini trawl 

dan pukat gelang. Oleh sebab itu 

ancaman pada lumba-lumba kurang 

terja dari pemerintah,karena banyak 

lumba-lumba yang terdampar dipingir 

pantai. 

 

 

 

 

Gambar 6.  Potensi  Lumba-

Lumba Kecamatan Pulau Laut 

3. Potensi Kelapa Bercabang 

Tiga 

         Sejarah Kelapa Bercabang Tiga 

dulunya adalah kepala keluarga yang 

hidup serba kekurangan, dan mulai 

tumbuh kelapa tersebut dasarnya 

hanya kelapa biasa lama kelamaan 

tumbuhlah bercanang pada tahun 
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1964-2015 yang sampai sekarang 

masih utuh dan buahnya semakin 

lebat. Keistimewaan Kelapa 

Bercabang Tiga ini tidak ada di 

daerah lain hanya di Kecamatan 

Pulau Laut lah yang ada Kelapa 

tersebut, kelebihan dari Kelapa 

Bercabang Tiga memberikan 

keindahan pada kepala keluarga 

yang dulunya tidak mampu, 

sekarang ini kehidupan anak-

anaknya cukup berada pada saat ini 

dan menjadi tauladan  pada 

masyarakat Pulau Laut. Maka 

Potensi pada keidahan Kecamatan 

Pulau Laut memberikan kesan yang 

bersejarah dan berpotensi untuk 

Objek Pengembangan Wisata 

Bahari.(sumber Syafruddin) 

Gambar 7. Potensi Kelapa 

Bercabang Tiga 

 

 

4. Potensi Keunikan Pada 

Monyet Putih (Hanoman) 

Keberadaan Monyet Putih ini menjadi 

perbincangan warga Natuna, monyet 

unik yang berwarna putih ini 

ditemukan di salah satu Pulau Terluar 

yang berada di kecamatan Pulau Laut. 

Beberapa warga mengaitkan dengan 

hal-hal mistis, namun kuat dugaan 

monyet yang kemudian diberi nama 

Hanoman ini mengalami kelainan 

genetis albino. Menurut salah 

Seorang aktivis Sejarah Natuna 

“Zaharudin” yang berkunjung ke 

Kecamatan Pulau Laut dan melihat 

monyet ini kemudian dipelihara oleh 

warga yang menemukan anoman 

yang ditemukan dihutan darat tempat 

perkebunan mereka tingal dan 

Menjadikan kawasan Potensi Wisata 

Bahari semakin berkembang untuk 

satwa yang terpelihara,( Anuar  Js. 

2015) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Potensi pada Monyet 

Putih (Hanoman) 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis 

keseluruhan pada Potensi sosial 

ekologi, maka dapat disimpulkan dua 

hal penting dari hasil penellitian ini 

yaitu: 

1.   Kondisi untuk potensi sosial 

menunjukan Desa Tanjung 

Pala belum dapat 

dimanfaatkan secara 

maksimal oleh sebagian 

masyarakat setempat, karena 

rendahnya akses yang 

dimiliki kurang untuk 

pembangunan wisata bahari 

dan perkembangan daerah 

terpencil seperti pulau 

sekatung.  

2. Pemanfaatan sumberdaya 

wisata bahari yang berkaitan 

dengan potensi ekologi, 

merupakan kawasan yang 

masih alami dan terjaga 

daerah perairannya yang 

menjadikan perairan di 

daerah pulau sekatung 

menjadi peminat pariwisata 

berkunjung. 

 

B.  SARAN 

 Berkaitan dengan kesimpulan 

hasil penelitian, saran yang dapat 

disampaikan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Analisi Potensi yang diperoleh 

tersebut hendaknya 

mendapatkan perhatian dari 

pemerintah setempat untuk 

menjaga kelestarian dan 

keberlanjutan pada potensi 

kawasan desa tanjung pala 

dan pulau sekatung. 

2. Perlu perhatian  dari 

pemerintah untuk tingkat 

potensi yang ditemui seperti 

upaya peningkatan SDM 

melalui pendidikan informal, 

melibatkan masyarakat lokal 

dalam pengembangan 

kegiatan wisata bahari, serta 

membangun infrastruktur 

yang dapat mendukung 

pemanfaatan potensi sumber 
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daya wisata bahari di desa 

tanjung pala. 

3. Perlu adanya kajian lebih 

lanjut untuk melihat potensi 

kawasan wisata bahari 

lainnya seperti daerah 

perbatasan. 
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