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STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI TRIKORA DI 

KABUPATEN BINTAN 

SYAHRIL 

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISP UMRAH 

Nama Pembimbing I : Agus Hendrayady, M.Si 

Nama Pembimbing II : Rudi Subiakto, M.A 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi 

penelitian ini di wilayah Pantai Trikora dan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Bintan, dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut konsep teori 

yang digunakan menurut pendapat dari Bryson (2007 :145) yakni : 1. Identifikasi 

mandat dan misi organisasi, indikator yang dapat dilihat a. Tinjauan masa depan yang 

jelas dan terarah b. Menciptakan aspirasi dan ambisi c. Menciptakan pengaruh yang 

lebih besar dari sumber daya yang dimiliki. 2. Analisis lingkungan strategi, indikator 

yang dapat dilihat yakni A.  Lingkungan Internal 1. Kekuatan yakni :a. Sumber daya 

b. Kapabilitas 2. Kelemahan yakni : a. Interaksi dengan berbagai prilaku dan sikap 

orang lain dalam mencapai tujuan.B. Lingkungan Eksternal 1. Peluang  yakni : a. 

Penggunaan informasi yang efisien b. Kemampuan menyesuaikan misi dan tujuan 

jangka panjang 2. Ancaman yakni : a. Ancaman masuknya pendatang baru dan 

tingkat rivalitas diantara pesaing yang ada. 3. Analisis Isu Strategi, indicator yang 

dapat dilihat yaitu a. Harus tanggap lingkungan eksternal dan internal b. Mengukur 

kinerja pengelola obyek wisata c.Melakukan tindakan perbaikan terhadap obyek 

wisata 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan obyek wisata 

Pantai Trikora di Kabupaten Bintan sudah berjalan  cukup baik. Hanya saja perlu 

perhatian lebih lagi dari Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mengembangkan obyek 

wisata Pantai Trikora ini agar menjadi obyek wisata yang unggul sehingga nanti 

dapat menjadi pengaruh besar terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke 

Pulau Bintan. 

Kata kunci: Strategi, Pengembangan, Obyek Wisata   
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DEVELOPMENT STRATEGY TRIKORA BEACH TOURISM OBJECT IN 

DISTRICT BINTAN 

 

SYAHRIL 

Students of Public Administration, FISP UMRAH 

Name of Supervisor I : Agus Hendrayady , M.Si 

Name of Supervisor II : Rudi Subiyakto, M.A 

 

ABSTRACK 

This research was conducted using qualitative descriptive analysis . The location of 

this research in the area Trikora Beach and the Office of Tourism and Culture 

District Bintan , using the method of data collection are observation , interviews , 

and documentation . To answer these problems theoretical concepts used in the 

opinion of Bryson (2007 : 145 ), namely : 1. Identify the mandate and mission of the 

organization , indicators that can be seen a. Foresight clear and focused b . Creating 

aspiration and ambition c . Creating greater leverage of its resources . 2. Analysis of 

strategic environment , indicators can be seen that the Internal Environment A. 1. 

Strength namely : a. Resources b . Capability 2. Weaknesses namely : a. Interaction 

with various behaviors and attitudes of others in reaching tujuan.B . 1. External 

Environment Opportunities namely : a. Efficient use of information b . The ability to 

adjust the mission and long-term goals 2. Threats namely : a. The threat of entry of 

new entrants and the level of rivalry among existing competitors . 3. Analysis of 

Strategic Issues , indicators can be seen that a. Be responsive external and internal 

environment b . Measuring the performance of tourism managers c.Melakukan 

corrective measures against tourism 

These results indicate that the tourism development strategy Trikora beach in Bintan 

regency is good enough . It just needs more attention again from Bintan regency 

government in developing tourism This Trikora beach in order to become a winning 

tourist attraction that later can be a major influence on the number of tourists coming 

to the island of Bintan . 

Keywords : Strategy, Development, Tourism Site 
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STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI TRIKORA DI 

KABUPATEN BINTAN 

 

A. Latar belakang 

Indonesia memiliki keaneka 

ragaman yang tercermin dalam satu 

ikatan Kesatuan yang terkenal dengan 

sebutan Bhineka Tunggal Ika. Dengan 

banyak nya jumlah penduduk yang 

tinggal diberbagai daerah serta 

keaneka ragamannya tersebut, maka 

pembangunan daerah yang merupakan 

bagian dari pembangunan Nasional 

lebih diarahkan untuk 

mengembangkan daerah guna 

bertujuan untuk menserasikan laju 

pertumbuhan pembangunan antar 

Daerah di Indonesia. Sehubungan 

dengan relevansi pertumbuhan dan 

kemajuan yang dicapai di sektor 

pariwisata secara nasional, maka 

seyogyanya pulalah jika mekanisme 

perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah yang 

dilaksanakan di Kabupaten Bintan  

memerlukan perluasan perumusan 

program, khususnya dalam segi 

kebijaksanaan dan strategi 

pengembangannya yang berkorelasi 

terhadap usaha pemanfaatan segenap 

komponen sumber daya yang tersedia 

di Kabupaten Bintan yang mempunyai 

potensi alam cukup besar untuk 

dikembangkan menjadi obyek wisata.  

Salah satu potensi alam yang 

unggul untuk dijadikan obyek wisata 

di Kabupaten Bintan adalah laut dan 

pantai yang kemudian dijadikan obyek 

wisata bahari.  Pengembangan obyek 

wisata di Kabupaten Bintan memang 

belum sepenuhnya dioptimalkan 

dengan baik. Salah satu obyek wisata 

yang populer di Pulau Bintan Provinsi 

Kepulauan Riau adalah pantai Trikora. 

Selain Lagoi dengan Pantai Bintan 

Resort yang berkelas Internasional, 

Pantai Trikora ini juga berpotensi 

sebagai obyek wisata yang 

menyuguhkan keindahan pantai serta 

panorama alam yang dimilikinya. 

tetapi tentunya perlu sentuhan dan 

pengembangan pariwisata yang serius 

dan membutuhkan kerjasama dari 

pihak Pemerintah dan masyarakat. 

Pantai yang potensial dengan 

panjang sekitar 25 kilometer ini 

terletak di Desa Malang Rapat, 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten 

Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Jarak 

tempuh yang tidak begitu jauh sekitar 

45 Kilometer dari Kota Tanjung 

Pinang membuat obyek wisata ini 

cukup sering dikunjungi terutama hari 

libur Nasional. Berkunjung ke pantai 

ini memang tidak ada kendaraan 
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Umum melainkan kendaraan pribadi 

ataupun sewaan baik roda dua maupun 

roda empat. Tidak ada kendaraan 

umum yang melayani route ke Pantai 

Trikora dikarenakan lokasi yang 

berada jauh dari pusat kota. Pantai ini 

merupakan salah satu obyek wisata 

kebanggaan Pemerintah Kabupaten 

Bintan. Untuk meningkatkan 

kunjungan Wisatawan, Pemerintah 

Kabupaten Bintan bertekad untuk terus 

mengembangkan kawasan wisata ini 

menjadi kawasan wisata berkelas 

dunia seperti Lagoi yang terletak satu 

Kabupaten dengan Pantai Trikora ini 

(Putra,2013 :4).  

Akan tetapi, ada beberapa 

gejala-gejala yang ditemukan dalam 

mengembangkan obyek wisata  obyek 

wisata pantai Trikora ini, yakni 

sebagai berikut : 

a. Keterbatasan dukungan sarana 

dan prasarana  penunjang 

pariwisata.  Sarana dan 

prasarana yang dimaksud 

seperti penyediaan akses 

angkutan wisata, dan lain 

sebagainya. Sarana dan 

prasarana hanya dibangun di 

dalam lokasi saja, dan belum 

dapat memenuhi kebutuhan 

pariwisata diluar lokasi. Seperti 

sarana transportasi angkutan 

wisata untuk mencapai akses 

wisata belum tersedia. 

b. Sumber Daya Manusia ( SDM) 

pengelola obyek wisata Pantai 

Trikora belum sepenuhnya 

memiliki keahlian, sehingga 

tata kelola obyek wisata masih 

apa adanya. 

c. Lemahnya program pemasaran 

dan promosi pariwisata  dari 

pihak Pemerintah daerah 

terhadap obyek wisata Pantai 

Trikora. 

Padahal jika kita lihat dari potensi 

alam yang ada di Pantai Trikora, 

sangat menunjang sekali jika dijadikan 

obyek wisata alam yang unggul di 

Kabupaten Bintan. obyek wisata 

Pantai Trikora sebenarnya dapat 

dijadikan sumber peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD) dari 

sektor pariwisata, hanya saja perlu 

perhatian yang serius dari Pemerintah 

Daerah untuk menggali dan 

mengembangkan obyek wisata Pantai 

Trikora tersebut, agar dapat menjadi 

daya tarik utama bagi wisatawan yang 

berkunjung ke Pulau Bintan.  

Keberadaan Obyek Wisata 

Pantai Trikora ini akan kurang berdaya 

guna apabila Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bintan tidak ikut campur 

tangan dalam pengelolaan dan 

pengembangan nya tersebut. Oleh 

karena itulah, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang ‘’Strategi 

Pengembangan Obyek Wisata 
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Pantai Trikora di Kabupaten 

Bintan’’. 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat 

Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan penelitian adalah 

rumusan kalimat yang menunjukkan 

adanya sesuatu hal yang diperoleh 

setelah penelitian selesai. Tujuan 

penelitian ini yakni: 

a) untuk mengetahui strategi 

pengembangan obyek wisata 

Pantai Trikora di Kabupaten 

Bintan.  

b) untuk mengetahui kendala 

kendala apa saja dalam 

mengembangkan obyek wisata 

Pantai Trikora tersebut. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian 

ini adalah : 

a. Secara akademik 

Penelitian dapat diharapkan  

menjadi referensi bagi mahasiswa 

yang akan melakukan penelitian terkait 

dengan Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata, dan Sebagai  salah satu syarat 

guna menyelesaikan Studi SI pada 

Fakultas Ilmu Sosial (FISP) dan 

Politik Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. 

b. Secara praktis 

Menjadi sumbangan pemikiran 

kepada Pemerintah Daerah khususnya 

dalam mengembangkan Obyek Wisata 

Pantai Trikora di Kabupaten Bintan. 

c. Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan 

peneliti terkait strategi 

Pengembangan Obyek Wisata 

Pantai Trikora di Kabupaten 

Bintan.  

D. Kerangka Teori 

Dalam rangka menjelaskan 

uraian penulisan ini,  dapat ditarik 

kesimpulan dari pengertian pengertian 

yang lebih mendasar sesuai dengan 

judul yang akan diteliti, maka dibawah 

ini akan diuraikan beberapa konsep 

dengan permasalahan diatas. 

Hamel dan Prahalad (dalam 

Rangkuti 2006:4) menjelaskan strategi 

merupakan tindakan yang bersifat 

incremental (senantiasa meningkat ) 

dan terus – menerus, serta dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa 

yang diharapkan oleh para pelanggan 

di masa depan. Dengan demikian, 

strategi hampir selalu dimulai dari apa 

yang dapat terjadi dan bukan dimulai 

dengan apa yang terjadi. 

Menurut Olsen dan Eadie 

(dalam Bryson 2007 :5) mereka 

mendefinisikan perencanaan strategi 
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sebagai upaya yang disiplin untuk 

membuat keputusan atau tindakan 

penting dalam membentuk dan 

memandu bagaimana menjadi 

organisasi, apa yang dikerjakan 

organisasi, dan mengapa organisasi 

mengerjakan hal seperti itu. Yang 

terbaik, perencanaan strategi 

mensyaratkan pengumpulan informasi 

secara luas, eksplorasi alternatif dan 

menekankan implikasi masa depan 

dengan keputusan sekarang. 

Perencanaan strategi dapat 

memfasilitasi komunikasi dan 

partisipasi, mengakomodasi 

kepentingan dan nilai yang berbeda, 

dan membantu pembuatan keputusan 

secara tertib maupun keberhasilan 

implementasi keputusan. Adapun 

tahap manajemen strategis menurut 

Bryson ( 2007:145) yakni : identifikasi 

mandat dan misi organisasi, analisis 

lingkungan strategi, dan analisis isu 

strategi.  

E. Konsep Operasional 

Pada penelitian ini perlu di 

gunakan kerangka pemikiran untuk 

lebih terarahnya sasaran penelitian 

yang di lakukan di lapangan, terdapat 

satu variabel serta memiliki indikator 

tertentu. Untuk menghindari adanya 

kesalahan dalam penafsiran terhadap 

definisi yang dikemukakan dalam 

penelitian ini, maka di perlukan 

konsep operasional. Sugiono (2005:73) 

mengemukakan penjelasan tentang 

konsep operasional sebagaimana 

berikut : 

“ Agar dapat mencapai realitas 

dalam rangka pengujian secara empiris 

maka sejumlah konsep yang masih 

abstrak perlu dioperasionalkan agar 

benar-benar menyentuh fenomena 

yang akan di teliti. Konsep yang 

dioperasionalkan tersebut perlu 

dilaksanakan pengukuran guna 

mempermudah dalam proses 

pemberian nilai atau skor atas konsep-

konsep dan masing masing indikator”. 

Konsep yang dioperasionalkan 

mengacu pendapat dari Bryson (2007 

:145) yakni : 

1. Identifikasi mandat dan misi 

organisasi 

Mandat merupakan apa yang harus 

dilakukan dan diwajibkan oleh pihak 

yang lebih tinggi otoritasnya termasuk 

yang diharapkan dari masyarakat 

sendiri. Sedangkan misi adalah 

pernyataan tentang untuk apa suatu 

organisasi atau lembaga didirikan atau 

misi merupakan justifikasi tentang 

kehadiran suatu lembaga, mengapa 

lembaga tersebut mengerjakan apa 

yang dikerjakan. Mandat dari sisi 

inilah yang digunakan sebagai titik 

tolak dalam mengukur kinerja 

organisasi itu. Adapun indikator yang 

dapat dilihat adalah : 
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a. Tinjauan masa depan yang jelas 

dan terarah  

b. Menciptakan aspirasi dan ambisi 

c. Menciptakan pengaruh yang 

lebih besar dari sumber daya yang 

dimiliki 

2. Analisis lingkungan strategi 

Untuk merespon secara efektif 

terhadap perubahan lingkungannya, 

organisasi publik harus memahami 

lingkungan internal dan lingkungan 

eksternalnya. Pemahaman tentang 

lingkungan internal berguna untuk 

mengetahui kekuatan (strenght) dan 

kelemahan (weakness), sedangkan 

lingkungan eksternal untuk 

mengetahui peluang (oportunities) dan 

ancaman (threats). Pemahaman atas 

kondisi kedua lingkungan tersebut 

digunakan sebagai pijakan dalam 

analisis SWOT (strenght, weakness, 

oportunities, threats). Adapun 

indikator yang dapat dilihat adalah : 

A.  Lingkungan Internal 

1.  Strenght ( Kekuatan ) yakni: 

a. Sumber daya (Resources) 

b.Kapabilitas (Capability) 

  2.  Weakness ( Kelemahan ) yakni : 

a. Interaksi dengan berbagai 

prilaku dan sikap orang lain 

dalam mencapai tujuan. 

     B.  Lingkungan Eksternal 

1.  Oportunities ( Peluang ) yakni : 

a. Penggunaan informasi yang 

efisien 

b.  Kemampuan menyesuaikan 

misi dan tujuan jangka panjang 

2.  Threats ( Ancaman ) yakni : 

a. Ancaman masuknya 

pendatang baru dan tingkat 

rivalitas diantara pesaing yang 

ada. 

 3. Analisis Isu Strategi 

 Pengidentifikasian isu strategi 

merupakan inti dari perencanaan 

strategi. Dalam mengidentifikasi isu-

isu strategi studi ini menggunakan 

pendekatan langsung dengan 

mempelajari visi dan misi, 

mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan, peluang dan ancaman, 

serta dengan mengidentifikasi isu-isu 

strateginya. Indikator yang dapat 

dilihat yaitu : 

a.  Harus tanggap lingkungan 

eksternal dan internal 
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b.  Mengukur kinerja pengelola 

obyek wisata 

c. Melakukan tindakan 

perbaikan terhadap obyek 

wisata 

F. Metode Penelitian 

            1.   Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini 

bersifat deskriptif kualitatif, dalam 

penelitian deskriptif kualitatif ini 

peneliti akan memberikan gambaran 

sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta sesuai ruang 

lingkup judul penelitian. Sugiyono 

(2012:11), menyatakan bahwa 

“penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel 

atupun lebih tanpa membuat suatu 

perbandingan, atau menghubungkan 

satu variabel dengan variabel lain”. 

Singarimbun (Dalam Wardani,2013:9) 

menyebutkan bahwa “penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk 

pengukuran yang cermat untuk 

fenomena sosial tertentu, peneliti 

mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta, tetapi tidak 

menggunakan uji hipotesa”. 

          2.   Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di 

tempat obyek wisata Pantai Trikora 

Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan. 

Alasan peneliti mengambil obyek 

penelitian tersebut di lokasi ini adalah : 

a. Karena Pantai Trikora 

merupakan salah satu obyek wisata di 

Kabupaten Bintan yang pada dasarnya 

memiliki potensi yang sangat baik 

dalam peningkatan pendapatan asli 

daerah (PAD).  

b. Sepanjang pengetahuan, 

penelitian belum pernah dilakukan di 

lokasi tersebut khususnya terkait 

dengan judul penelitian ini. sehingga 

peneliti tertarik untuk meneliti dilokasi 

tersebut. 

  3.   Informan 

Dalam penelitian kualitatif 

tidak menggunakan populasi, karena 

penelitian kualitatif berangkat dari 

kasus tertentu yang ada pada situasi 

sosial tertentu dan hasil kajiannya 

tidak akan diberlakukan pada populasi, 

tetapi ditransferkan ketempat lain pada 

situasi sosial dalam kasus yang 

dipelajari. Sampel dalam penelitian 

kualitatif tidak disebut responden 

melainkan narasumber, partisipan, atau 

informan. Informan dalam penelitian 

ini penulis tentukan dengan metode 

purposive sampling. Purposive 

sampling menurut Sugiyono (2010:85) 

adalah  teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. 

   4 .  Jenis Data 
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Agar data yang diperoleh untuk 

penelitian ini lengkap, maka peneliti 

perlu menetapkan sumber data yang 

digunakan. Sumber data dalam 

penelitian ini meliputi : 

             a.  Data Primer  

Data yang di peroleh langsung 

dari subjek penelitian yang 

mengenakan alat ukur atau alat 

pengambilan data langsung pada 

subjek sebagai sumber informasi yang 

dicari yaitu studi lapangan. Biasanya 

berupa pengumpulan data yang 

diperoleh melalui kegiatan penelitian 

dengan turun ke lokasi penelitian 

untuk mencari fakta yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

b.  Data Sekunder 

Data yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak langsung diperoleh 

oleh peneliti dari subjek penelitiannya 

yaitu studi kepustakaan. Biasanya 

berupa teknik pengumpulan data atau 

informasi yang menyangkut masalah 

yang diteliti dengan mempelajari dari 

menelaah buku, majalah atau surat 

kabar dan bentuk-bentuk tulisan 

lainnya yang ada relevansinya dengan 

masalah yang diteliti. 

5.  Teknik Dan Alat Pengumpulan 

Data 

   Penelitian ini di tempuh dengan 

cara: 

a.  Observasi  

Teknik pengumpulan data 

secara observasi mempunyai ciri-ciri 

yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik lain. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Sugiyono 

(2012:165), yang mengemukakan 

bahwa teknik observasi merupakan 

suatu proses yang komplek dan sulit, 

yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan proses psikologis 

diantaranya yang terpenting adalah 

pengamatan dan ingatan. Observasi 

atau pengamatan langsung merupakan 

salah satu teknik pengumpulan data 

dimana peneliti terjun langsung 

sebagai partisipan atau non partisipan. 

Dengan teknik observasi peneliti dapat 

memperoleh gambaran langsung dan 

mengetahui keadaan yang 

sesungguhnya terjadi di obyek wisata 

pantai Trikora tersebut. Alat yang 

digunakan dalam Observasi adalah 

Check List (daftar periksa) dan 

kamera. 

b.  Wawancara ( Interview) 

Menurut Sugiyono (2012:157) 

Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari informan 

yang lebih mendalam dan jumlah 

informan nya sedikit/kecil.  



 

8 
 

Soehartono (2002:67-68), menyatakan 

bahwa, “wawancara merupakan 

pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan oleh 

pewawancara kepada informan dan 

jawaban-jawaban informan dicatat 

atau direkam”. Alat yang digunakan 

adalah Daftar pertanyaan. 

  c.   Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data 

melalui buku-buku ataupun literatur-

literatur yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan, misalnya 

literatur tentang strategi 

pengembangan, hambatan dan peluang 

yang dihadapi dan metode penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses 

penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan 

dipahami. Analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis secara kualitatif dengan 

menggunakan model analisis 

interaktif. Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono (2003:246) mengemukakan 

bahwa “ aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus-menurus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh”. Aktifitas dalam analisa data 

yaitu :  

1. Reduksi Data (Pemilahan/Sortir) 

Merupakan bagian dari proses 

analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat 

fokus, membuang hal-hal yang 

tidak penting dan mengatur 

data sedemikian rupa sehingga 

dapat membuat kesimpulan 

akhir. 

2. Sajian Data 

Merupakan suatu rakitan 

organisasi informasi, deskriptif 

dalam bentuk narasi yang 

memungkinkan kesimpulan 

riset dapat dilakukan. Sajian 

data harus mengacu pada 

rumusan masalah sehingga 

dapat menjawab permasalahan-

permasalahan yang diteliti. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Dari awal pengumpulan data, 

peneliti harus sudah memahami 

apa arti dari berbagai hal yang 

ditemui dengan melakukan 

pencatatan peraturan-peraturan, 

pola-pola, pernyataan-

pernyataan, arahan, sebab-

akibat dan berbagai proporsi, 

kesimpulan perlu diverifikasi 

agar penelitian yang dilakukan 

benar dan bisa dipertahankan. 
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H. Tinjauan Pustaka 

A. Pengertian Strategi 

Kata „‟Strategi‟‟ berasal dari 

dari bahasa Yunani’’Strategos’‟, yang 

berasal dari kata Stratos yang berarti 

militer dan Ag yang artinya 

memimpin. Strategi dalam konteks 

awalnya  diartikan ini diartikan 

sebagai generalship atau sesuatu yang 

dikerjakan oleh para jenderal dalam 

membuat rencana untuk menaklukan 

musuh dan memenangkan perang. 

Hamel dan Prahalad (dalam Rangkuti, 

2006:4) menjelaskan strategi 

merupakan tindakan yang bersifat 

incremental (senantiasa meningkat ) 

dan terus – menerus, serta dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa 

yang diharapkan oleh para pelanggan 

di masa depan. Dengan demikian, 

strategi hampir selalu dimulai dari apa 

yang dapat terjadi dan bukan dimulai 

dengan apa yang terjadi. 

Terdapat elemen utama yang 

merupakan jantung manajemen 

strategi, menurut Kuncoro (2006:7), 

strategi memerlukan 3 proses yang 

berkelanjutan, yaitu: Analisis, 

Keputusan dan Aksi. Sedangkan 

konsep strategi menurut Itami (dalam 

Kuncoro 2006:1) menentukan 

kerangka kerja dari aktivitas bisnis 

perusahaan dan memberikan pedoman 

untuk mengkordinasikan aktivitas. 

Sedangkan menurut Alma & Hurriyati 

(2008:64) strategi merupakan suatu 

kesatuan rencana yang luas yang 

terintegritas yang menghubungkan 

antara kekuatan dan kelemahan 

lingkungan internal organisasi dengan 

peluang dan ancaman lingkungan 

eksternalnya. 

Menurut Olsen dan Eadie di 

dalam buku John M. Bryson yang 

berjudul Perencanaan Strategis, 

mereka mendefinisikan perencanaan 

strategi yakni: 

 „‟sebagai upaya yang 

didisiplinkan untuk membuat 

keputusan atau tindakan penting dalam 

membentuk dan memandu bagaimana 

menjadi organisasi, apa yang 

dikerjakan organisasi, dan mengapa 

organisasi mengerjakan hal seperti itu. 

Yang terbaik, perencanaan strategi 

mensyaratkan pengumpulan informasi 

secara luas, eksplorasi alternatif dan 

menekankan implikasi masa depan 

dengan keputusan sekarang. 

Perencanaan strategi dapat 

memfasilitasi komunikasi dan 

partisipasi, mengakomodasi 

kepentingan dan nilai yang berbeda, 

dan membantu pembuatan keputusan 

secara tertib maupun keberhasilan 

implementasi keputusan (Bryson, 2007 

:5)‟‟. 

B. Konsep Strategi 

Konsep strategi dapat 

didefinisikan menjadi dua perspektif 
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berbeda, dari apa yang organisasi ingin 

lakukan, dan dari perspektif apa yang 

organisasi akhirnya lakukan. Dari 

perspektif   pertama, strategi dapat 

didefinisikan sebagai program untuk 

menentukan dan mencapai tujuan dan 

mengimplementasikan program 

tersebut. Sedangkan berdasarkan 

perspektif kedua, strategi didefinisikan 

sebagai pola tanggapan atau respon 

organisasi terhadap lingkungan 

sepanjang waktu (Tjiptono, 2000:6). 

Adapun konsep strategi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Konsep Strategi Sektor 

Publik 

Konsep strategi ini sebenarnya 

menyangkut strategi dalam sektor 

publik. Henry Mintzberg (Dalam 

Wilopo,2002:11)  mengatakan : 

”Strategy formation must 

above all emphasize learning, notably 

in circumstances of considerable 

uncertainty and unpredictabilkity, or 

ones of complexity in which much 

power over strategy making has to be 

granted to a variety of actors deep 

inside the organization. We also reject 

the model where in tends to be appied 

with superficial understanding of the 

issues in questions”. 

Pendapat Mintzberg ini 

didalam melihat strategi itu pada 

dasarnya tidak ada perbedaan antara 

strategi pada sektor publik dengan 

strategi pada sektor swasta, tetapi lebih 

menekankan pada pendekatan yang 

maksimalisasi birokrasi yang 

profesional dalam format organisasi. 

Sedangkan perbedaan terbesar strategi 

antara sektor publik dan swsata akan 

nampak pada aspek konten ketimbang 

format. Menurut Anthony dan Young 

(Dalam Salusu, 2003:22) penekanan 

organisasi sektor publik dapat 

diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu: 

“(1) Tidak bermotif mencari 

keuntungan. (2) Adanya pertimbangan 

khusus dalam pembebanan pajak. (3) 

Ada kecenderungan berorientasi 

semata – mata pada pelayanan. (4) 

Banyak menghadapi kendala yang 

besar pada tujuan dan strategi. (5) 

Kurang banyak menggantungkan diri 

pada kliennya untuk mendapatkan 

bantuan keuangan (6) Dominasi 

profesional. (7) Pengaruh politik 

biasanya memainkan peranan yang 

sangat penting.” 

 2. Konsep Strategi Melalui 

Pendekatan Manajemen 

Stratejik Sektor  Publik  

Manajemen stratejik tidak 

hanya digunakan pada sektor swasta 

tetapi juga sudah diterapkan pada 

sektor publik (Icuk, 2007:7). Artinya, 

Penerapan manajemen stratejik pada 

kedua jenis institusi tersebut tidaklah 

jauh berbeda. Menurut Icuk bahwa 
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manajemen strategi sektor publik 

yaitu, 

“Manajemen stratejik sektor 

publik mengarahkan organisasi sektor 

publik untuk melakukan perencanaan 

manajemen dengan 

mempertimbangkan dengan baik 

faktor – faktor pendukung dan 

penghambat dalam organisasi melalui 

salah satu alat manajemen stratejik 

yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT 

berusaha untuk menganalisis faktor 

pendukung dan penghambat yang ada 

dalam organisasi kemudian berusaha 

menterjemahkannya ke dalam suatu 

strategi utama untuk mencapai visi, 

misi dan tujuan organisasi.” (Icuk, 

2007:11) 

Siagian (2004:15) 

mendefinisikan manajemen stratejik 

sebagai serangkaian keputusan dan 

tindakan mendasar yang dibuat oleh 

manajemen puncak dan 

diimplementasikan oleh seluruh 

jajaran suatu organisasi dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi tersebut”.  

Manajemen stratejik juga sudah 

diterapkan di Indonesia salah satunya 

adalah dalam bidang pendidikan. 

Seperti yang dicontohkan Nawawi 

(Dalam Icuk, 2007:9) dalam tulisannya 

Departemen Pendidikan Nasional 

sebagai organisasi pengelola 

melakukan proses manajemen stratejik 

yaitu dengan mengendalikan strategi 

dan pelaksanaan pendidikan nasional 

yang diwujudkan dalam Sistem 

Pendidikan Nasional baik secara 

formal (pendidikan jalur sekolah) 

maupun pendidikan non formal 

(pendidikan jalur luar sekolah).  

C. Pengembangan 

Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2002 Pengembangan adalah kegiatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bertujuan memanfaatkan kaidah dan 

teori ilmu pengetahuan yang telah 

terbukti kebenarannya untuk 

meningkatkan dan fungsi, manfaat, 

dan aplikasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang telah ada, atau 

menghasilkan teknologi baru. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) Pengembangan 

merupakan   proses, cara, atau 

perbuatan mengembangkan. 

Pengembangan juga berarti proses 

menterjemahkan atau menjabarkan 

spesifikasi rancangan kedalam bentuk 

fitur fisik. Pengembangan secara 

khusus berarti proses menghasilkan 

bahan-bahan pembelajaran. Jadi dapat 

ditarik kesimpulan bahwa 

pengembangan merupakan suatu usaha 

yang dilakukan secara sadar, 

terencana, terarah untuk membuat atau 

memperbaiki, sehingga menjadi 

produk yang semakin bermanfaat 

untuk meningkatkan kualitas sebagai 
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upaya untuk menciptakan mutu yang 

lebih baik. 

 Menurut Kartini Kartono  

(Dalam Sobur, 2003:128 ) 

Perkembangan adalah perubahan-

perubahan psikofisis sebagai hasil dari 

proses pematangan dari fungsi-fungsi 

psikis dan fisis pada diri anak yang 

ditunjang oleh faktor lingkungan dan 

proses belajar dalam waktu tertentu, 

menuju kedewasaan.  Pada hakikatnya 

pengembangan adalah upaya 

pendidikan baik formal maupun non 

formal yang dilaksanakan secara sadar, 

berencana, terarah, teratur dan 

bertanggung jawab dalam rangka 

memperkenalkan, menumbuhkan, 

membimbing, mengembangkan suatu 

dasar kepribadian yang seimbang, 

utuh, selaras, pengetahuan, 

keterampilan sesuai dengan bakat, 

keinginan serta kemampuan-

kemampuan, sebagai bekal atas 

prakarsa sendiri untuk menambah, 

meningkatkan, mengembangkan diri 

ke arah tercapainya martabat, mutu 

dan kemampuan manusiawi yang 

optimal serta pribadi mandiri 

(Wiryokusumo, 2011:7). 

D. Pariwisata 

Istilah pariwisata terlahir dari 

bahasa Sansekerta yang komponen 

komponennya terdiri dari : “Pari” yang 

berarti penuh, lengkap, berkeliling; 

“Wis(man)” yang berarti rumah, 

properti, kampung, komunitas; dan 

“ata” berarti pergi terus-menerus, 

mengembara (roaming about) yang 

bila dirangkai menjadi satu kata 

melahirkan istilah pariwisata, berarti : 

pergi secara lengkap meningggalkan 

rumah (kampung) berkeliling terus 

menerus dan tidak bermaksud untuk 

menetap ditempat yang menjadi tujuan 

perjalanan (Pendit, 2002 : 3) 

Menurut Damanik & Weber 

(2006:1), pariwisata adalah kegiatan 

rekreasi diluar domisili untuk 

melepaskan diri dari pekerjaan rutin 

atau mencari suasana lain. Sedangkan 

menurut Robinson (dalam Pitana, 

2005:40), Pariwisata berkembang 

karenaadanya gerakan manusia dalam 

mencari sesuatu yang belum 

diketahuinya, menjelajahi wilayah 

yang baru, mencari perubahan suasana, 

atau untuk mendapat perjalanan baru. 

E. Obyek Wisata 

 Menurut Undang-Undang No. 

10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

pasal 1 ayat 5, Obyek Wisata atau 

disebut Daya Tarik Wisata adalah 

segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang 

berupa keanekaragaman kekayaan 

alam, budaya, dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau 

tujuan kunjungan wisatawan. Dari 

beberapa pengertian di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek 
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wisata adalah segala sesuatu yang 

mempunyai daya terik, keunikan dan 

nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan 

wisatawan datang ke suatu daerah 

tertentu. 

F. Pengembangan Obyek Wisata 

 Suatu daerah atau tempat hanya 

dapat menjadi tujuan wisata kalau 

kondisinya sedemikian rupa, sehingga 

ada yang dikembangkan menjadi 

atraksi wisata. Apa yang dapat 

dikembangkan menjadi atraksi wisata 

itulah yang disebut modal atau sumber 

kepariwisataaan (Setianingsih, 2006 : 

39). Modal kepariwisataan itu 

mengandung potensi untuk 

dikembangkan menjadi atraksi wisata, 

sedang atraksi wisata itu sudah tentu 

harus komplementer dengan motif 

perjalanan wisata. Maka untuk 

menemukan potensi kepariwisataan 

suatu daerah harus berpedoman kepada 

apa yang dicari oleh wisatawan. 

Menurut Pendit (2002:11) 

industri parwisata harus ditegakkan di 

atas landasan prinsip-prinsip dasar 

yang nyata yang disebut dasar unsur 

atau dasasila yang meliputi politik, 

pemerintahan, perasaan ingin tahu, 

sifat ramah tamah, jarak waktu, 

atraksi, akomodasi, pengangkutan, 

harga-harga, publisitas dan promosi 

serta kesempatan berbelanja. Bagi 

suatu daerah yang ingin 

mengembangkan atau membangun 

industri pariwisata maka harus 

memperhatikan dasasila pariwisata 

sebagai landasan perhitungan bagi 

perencanaan sehingga industri 

pariwisata dapat memberi hasil yang 

maksimal bagi pembangunan daerah 

yang bersangkutan. 

I. Hasil Penelitian 

1. Identifikasi mandat dan misi 

organisasi 

a. Tinjauan masa depan yang 

jelas dan terarah  

 Berdasarkan hasil wawancara 

dari Informan dan didukung dengan 

jawaban dari key informan dapat 

disimpulkan bahwa rencana strategi 

yang dibuat untuk mengembangkan 

obyek wisata Pantai Trikora sudah 

cukup baik. Dengan rencana strategi 

yang telah dibuat dari 2015-2025 

tentang pengembangan obyek-obyek 

wisata di Kabupaten Bintan dan salah 

satu daerah yang obyek wisatanya 

akan di kembangkan adalah Pantai 

Trikora. 

b. Menciptakan aspirasi dan 

ambisi 

Strategi yang dilakukan dalam 

menciptakan aspirasi dan ambisi oleh 

Dinas Pariwisata yakni menyediakan 

wadah atau tempat untuk 

menyampaikan pendapat, kemudian 

juga pihak Dinas Pariwisata dan 
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Kebudayaan melakukan pertemuan 

rutin dan pembinaan kepada pihak 

pengelola obyek wisata pantai Trikora. 

c. Menciptakan pengaruh yang 

lebih besar dari sumber daya 

yang dimiliki 

Adapun strategi yang dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

yakni pengembangan obyek wisata 

khususnya wisata bahari, 

memperhatikan kualitas dari pelaku 

wisata dan melakukan kegiatan sadar 

wisata. Tidak hanya itu, peran dari 

Pemerintah Daerah dalam hal ini 

menjadi faktor penting agar semua 

kegiatan yang telah direncanakan bisa 

benar benar terwujud.   

 

2. Analisis lingkungan strategi 

 A.  Lingkungan Internal 

1.  Strenght ( Kekuatan ) yakni : 

 a.  Sumber daya (Resources) 

disimpulkan bahwa strategi dalam 

mengembangkan potensi sumber daya 

yang ada di pantai Trikora adalah 

melakukan kegiatan sadar wisata, dan 

terus menjaga kondisi lingkungan 

yang ada di sekitar pantai Trikora. 

 b.  Kapabilitas (Capability) 

 Sejauh ini strategi yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan terkait dalam 

meningkatkan kapabilitas lebih 

memfokuskan kepada pengembangan 

wisata bahari. 

    2.  Weakness ( Kelemahan ) yakni : 

 a. Interaksi dengan berbagai 

prilaku dan sikap orang lain dalam 

mencapai tujuan. 

Strategi yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan dalam hal 

ini adalah menciptakan ruang untuk 

menyampaikan pendapat maupun 

keluhan masalah yang terjadi dan 

memberi pemahaman mengenai 

pariwisata kepada masyarakat. 

     B.  Lingkungan Eksternal 

1.  Oportunities ( Peluang ) yakni : 

 a.  Penggunaan informasi yang 

efisien 

adanya website maupun blog yang 

dibuat untuk mempromosikan obyek 

wisata Pantai Trikora ke dunia maya. 

Dengan begitu masyakarat yang 

berada di luar Kabupaten Bintan 

dapat mengetahui bahwa obyek 

wisata Pantai Trikora mempunyai 

keindahan alam yang bisa dijadikan 

tujuan wisata. 

 b.  Kemampuan menyesuaikan 

misi dan tujuan jangka panjang 
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strategi dalam indikator ini yaitu 

mengadakan pertemuan rutin kepada 

semua pihak atau stake holder yang 

terkait dalam perumusan strategi 

pengembangan obyek wisata pantai 

Trikora. 

2.  Threats ( Ancaman ) yakni : 

 a. Ancaman masuknya 

pendatang baru dan tingkat rivalitas 

diantara   pesaing yang ada. 

Aspek yang cukup penting seperti 

penyediaan sarana dan prasarana serta 

peningkatan kualitas SDM pengelola 

obyek wisata harus benar-benar 

diperhatikan. 

3. Analisis Isu Strategi 

 a.  Harus tanggap lingkungan 

eksternal dan internal 

strategi yang dilakukan adalah 

mengadakan kunjungan rutin 

terhadap pengelola obyek wisata 

pantai Trikora. 

 b.  Mengukur kinerja pengelola 

obyek wisata. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

melihat grafik naik turunnya 

kunjungan wisatawan yang datang, 

tujuannya untuk mengevaluasi 

perkembangan dari obyek wisata 

Pantai Trikora tersebut. dan hal ini 

juga menjadi penilaian serta bahan 

pertimbangan dalam menentukan 

sebuah strategi pengembangan obyek 

wisata Pantai Trikora di Kabupaten 

Bintan 

 c. Melakukan tindakan 

perbaikan terhadap obyek wisata. 

Sejauh ini tindakan perbaikan yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan sudah berjalan. Namun 

perlu ditingkatkan lagi sehingga dalam 

strategi pengembangan obyek wisata 

Pantai Trikora kedepannya agar benar-

benar terwujud. 

A. Kesimpulan 

 Kesimpulan dalam penelitian 

ini mengenai strategi pengembangan 

obyek wisata Pantai Trikora di 

Kabupaten Bintan, Kesimpulan 

mengacu pada teori dari Bryson (2007 

:145) yakni :  

1.    Untuk dimensi Identifikasi 

mandat dan misi organisasi, indikator 

tinjauan masa  depan yang jelas dan 

terarah strategi yang dibuat dalam hal 

ini adalah mengundang para investor 

asing untuk bekerja sama 

mengembangkan kawasan wisata yang 

ada di Kabupaten Bintan, kemudian 

untuk indikator menciptakan aspirasi 

dan ambisi strategi yang dilakukan 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

adalah   menyediakan wadah atau 

tempat untuk menyampaikan pendapat 

dan melakukan kunjungan rutin 

maupun pembinaan kepada pengelola 
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obyek wisata pantai Trikora. kemudian 

untuk indikator menciptakan pengaruh 

yang lebih besar dari sumber daya 

yang dimiliki strategi yang dilakukan 

yakni mengembangkan wisata 

khususnya wisata bahari, 

memperhatiakan kualitas dari pelaku 

wisata dan melakukan kegiatan sadar 

wisata. 

2. Dimensi yang kedua 

Analisis lingkungan strategi, untuk 

indikator strength (kekuatan) strategi 

yang dilakukan dalam hal ini yakni 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

melakukan kunjungan dan menjaga 

kondisi lingkungan alam yang ada 

disekitar obyek wisata pantai Trikora. 

Untuk indikator weakness (kelemahan) 

strategi yang dilakukan yakni 

melakukan sosialiasi mengenai 

pariwisata kepada masyarakat 

setempat. Untuk indikator 

opportunities (peluang) strategi yang 

dilakukan yakni menciptakan website 

dan blog yang berisi mengenai 

destinasi wisata di Pulau Bintan hal 

bertujuan untuk promosi kawasan 

wisata di pulau Bintan ke dunia maya. 

Untuk indikator Threats (ancaman) 

strategi yang dilakukan yakni 

penyediaan sarana dan prasarana dan 

memperhatikan kualitas SDM 

pengelola obyek wisata pantai Trikora. 

3. Dimensi yang ketiga adalah 

Analisis Isu Strategi, untuk indikator 

harus tanggap lingkungan eksternal 

dan internal strategi yang dilakukan 

yakni melakukan kunjungan rutin 

terhadap obyek wisata pantai Trikora. 

Untuk indikator mengukur kinerja 

pengelola obyek wisata strategi yang 

dilakukan yakni melihat grafik naik 

turunnya jumlah kunjungan wisatawan 

yang datang. Sedangkan untuk 

indikator melakukan tindakan 

perbaikan terhadap obyek wisata 

strategi nya adalah melakukan 

perbaikan sarana maupun prasarana 

dan melakukan peremajaan bangunan 

yang ada disekitar obyek wisata pantai 

Trikora.    

B. Saran   

Adapun saran-saran dari peneliti 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah Daerah dan 

Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan 

harus lebih giat lagi dalam melihat 

potensi-potensi alam yang ada di 

Kabupaten Bintan untuk dijadikan 

obyek wisata. khususnya untuk obyek 

wisata pantai Trikora, Sarana maupun 

prasarana harus ditingkatkan lagi dan 

dengan didukung dengan fasilitas yang 

memadai sehingga hal ini dapat 

menjadi daya tarik bagi wisatawan 

yang datang ke Pantai Trikora.  

2. Strategi dalam 

mengembangkan obyek wisata pantai 

Trikora harus sesuai dengan 

kemampuan dari potensi alam yang 

ada di pantai Trikora tersebut, hal ini 
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bertujuan agar  strategi pengembangan 

obyek wisata pantai Trikora dalam 

Kabupaten Bintan  bisa benar-benar 

terwujud.  

3. Sosialisasi mengenai 

pentingnya pariwisata dari Pemerintah 

daerah dan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Bintan harus 

ditingkatkan lagi, hal ini bertujuan 

agar dapat terciptanya jiwa sadar 

wisata kepada semua pihak.   
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