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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji tata kelola pariwisata di Kecamatan Buru Kabupaten 

Karimun. Fokus kajian penelitian ini melihat peran pemerintah, masyarakat dan 

swasta dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Buru. Pengembangan 

pariwisata perlu dikelola secara baik. Pentingnya pariwisata dikelola secara baik 

karena memberikan dampak positif yang sangat besar diantaranya peningkatan 

devisa, peningkatan pendapatan asli daerah serta peningkatan penghasilan untuk 

masyarakat. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola pariwisata 

di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan 

dipilih dengan teknik purposeful sampling. Jumlah informan dalam penelitian ini 

adalah 14 orang.  

Hasil Penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata, Seni dan 

Budaya telah berupaya dalam pengembangan pariwisata Kecamatan Buru. Upaya-

upaya yang dilakukan adalah mempromosikan objek wisata melalui media lokal 

dan media internet, melakukan pembenahan infrastruktur dan pengadaan sarana 

dan prasarana serta melakukan optimalisasi informasi. Dilain pihak, masyarakat 

juga sudah berperan dalam pengembangan pariwisata. Upaya yang telah 

dilakukan masyarakat yaitu melakukan inisiatif seperti pemeliharaan dan 

mempromosikan objek wisata melalui tenaga kerja Indonesia. Sedangkan sektor 

swasta belum terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Buru. 

Masalah-masalah dalam tata kelola pariwisata Kecamatan Buru adalah 

pengelolaan yang kurang profesional, minimnya sarana dan prasarana, serta 

minimnya pemberdayaan masyarakat. 

Saran dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu untuk 

pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu saran untuk pemerintah yaitu 

pemerintah perlu terus meningkatkan pelayanan, promosi, fasilitas penunjang, 

aksesibilitas, serta koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait. 

Selain itu perlu memberikan perhatian dalam pemeliharaan objek wisata, 

mendirikan pusat informasi  daerah, membentuk dan membina kelompok sadar 

wisata serta melakukan pencatatan wisatawan yang datang berkunjung.  

Saran untuk masyarakat yaitu diharapkan untuk menjaga kelestarian dan 

keindahan objek wisata, lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk dan 

memperkenalkan seni dan budaya melayu, serta ikut dalam setiap kegiatan 

kepariwisataan. Sementara untuk swasta yaitu dibutuhkan pendamping serta 

diharapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. 

 

Kata kunci: Tata kelola, pariwisata 
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ABSTRACT 

This research examines the governance of tourism in the district of Buru 

Karimun. The focus of this research look at the role of government community 

and private sector in tourism development in the District of Buru. Tourism 

development needs to be done well. Importance of tourism to be well managed 

because it gives us huge positive among which the increase of foreign exchange, 

increase local reveneus, as well improvement to the community. 

The  purpose of this research was to determine the governance of tourism in 

the district of Buru Karimun. The method used is qualitative research with 

qualitative approach deskriptif. Informants selected with purposeful sampling 

technique. The total of informants in this research were 14 people. 

Results of this research are the Department of Tourism, Arts and Culture has 

been sought in the development of attractions District of Buru. Efforts undertaken 

is to promote the attraction through the local media and internet media, to reform 

the infrastructure and provision of facilities and infrastructure and to optimize 

information. On the other hand, the public has also been sought in the 

development of attractions. Efforts have been made public that take the initiative 

in the development of attractions District of Buru. The form of the initiative is to 

promote the maintenance and attraction through the Indonesian labor. While the 

private sector has not been involved in the development tourism. The problems in 

the governance of the District Buru tourism is the lack of professional 

management, poor facilities and infrastructure, and the lack of community 

empowerment. 

Suggestions in this research is divided into several parts, ie to the 

government, public, and private sectors. One suggestion to the government that 

the government needs to continue to improve services, promotions, supporting 

facilities, accessibility, as well as coordination and cooperation with the 

community and stakeholders. It was also necessary to pay attention in the 

maintenance of attractions, establish regional information centers, establish and 

foster awareness groups and make record travel of tourists who come to visit. 

Suggestions for a community that is expected to preserve the beauty and 

attractions, more creative and innovative in creating the products and introduce 

the Malay arts and culture, as well as participate in all activities of tourism. As 

for the private sector that needed a companion and is expected to preserve the 

environment. 

 

Keywords: Governance, tourism 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

TATA KELOLA PARIWISATA DI KECAMATAN BURU 

KABUPATEN KARIMUN 

 

A. Latar Belakang 

 

Menurut Farazmand (2004:7) “Terdapat tiga komponen kunci dari 

governance yaitu negara dan institusi, organisasi masyarakat sipil yang 

diabaikan dalam sistem sebelumnya dan sektor swasta yang seharusnya 

tidak terlibat dalam proses atau dinamika pemerintahan.” Dalam tata kelola 

pemerintahan harus mempunyai tiga unsur penting. Ketiga tersebut menjadi 

acuan dalam menjalankan roda kepemerintahan. Negara atau institusi yang 

berkaitan dalam penyelenggaraan negara. Sektor swasta yang berkaitan 

dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta masyarakat ikut berpartisipasi 

dalam segala bidang pemerintahan baik ekonomi maupun politik. Untuk 

menciptakan kepemerintahan yang baik ketiga unsur tersebut harus saling 

bekerjasama dan berkolaboratif antar satu dengan yang lainnya.   

Kabupaten Karimun merupakan kabupaten yang kaya dengan potensi 

wisata. Potensi-potensi yang dimiliki berupa wisata alam maupun wisata 

budaya. Hal ini dinyatakan karena hampir di setiap pulau yang ada di 

Kabupaten Karimun mempunyai potensi wisata yang bisa meningkatkan 

pendapatan daerah. Selain memberikan manfaat bagi daerah, pariwisata juga 

bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.  

Penyumbang terbesar pendapatan asli daerah di Kabupaten Karimun 

yaitu dibidang pertambangan. Pentingnya sektor pariwisata dikembangkan 

disebabkan karena pertambangan merupakan sumber daya yang tidak dapat 
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diperbaharui yang dalam kurun waktu yang lama akan punah serta 

pertambangan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Pencemaran 

lingkungan akan memberikan dampak terhadap manusia seperti masalah 

kesehatan. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Karimun sudah 

seharusnya melirik ke sektor-sektor yang lain guna meningkatkan  

pendapatan asli daerah. 

Salah satu kecamatan di Kabupaten Karimun adalah Kecamatan Buru. 

Kecamatan Buru merupakan salah satu pulau yang memiliki daya tarik 

wisata yang sangat potensial dimana memiliki nilai sejarah yang tinggi dan 

keindahan alam yang menjanjikan. Objek wisata yang terdapat di 

Kecamatan Buru diantaranya Makam Si Badang, Masjid Abdul Gani, 

Pemandian Air Panas, Pantai Tanjung Ambat, Gunung Papan, Makam 

Keramat Moyang Seraga, Sumur Tua dan Klenteng Tua. Dengan banyaknya 

potensi tersebut tentunya bisa menarik minat wisatawan baik wisatawan 

lokal maupun wisatawan mancanegara. 

Potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Buru perlu dikembangkan. 

Objek wisata yang terdapat di Kecamatan Buru memiliki alam yang sangat 

indah serta nilai sejarah  yang sangat tinggi. Pantai Tanjung Ambat yang 

yang sangat indah, makam keramat yang mempunya nilai sejarah, Masjid 

Abdul Gani yang merupakan masjid tertua kedua di Kepulauan Riau, serta 

tempat Pemandian Air Panas untuk tempat relaksasi. Oleh karena itu Dinas 

Pariwisata, Seni dan Budaya harus lebih kreatif menciptakan paket-paket 
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wisata baru dengan menawarkan objek dan atraksi yang selama ini belum 

sempat ditawarkan kepada wisatawan.  

Dengan banyaknya potensi yang dimiliki, ini merupakan peluang yang 

besar untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada untuk 

dimanfaatkan secara optimal. Kecamatan Buru juga merupakan pulau yang 

mempunyai potensi wisata religi yang sangat tinggi namun kalah dengan 

wisata religi yang ada di Tanjungpinang. Ditambah lagi letak Kecamatan 

Buru yang sangat strategis karena letaknya berdekatan dengan Kabupaten 

Karimun yang merupakan daerah yang berbatasan dengan Malaysia dan 

Singapura.  

Adapun gejala-gejala yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata 

Kecamatan Buru yaitu kualitas sarana dan prasarana yang belum memadai, 

minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap objek wisata yang ada di 

Kecamatan Buru, kurangnya pemeliharaan benda-benda cagar budaya baik 

oleh pemerintah maupun dari masyarakat setempat, kurangnya minat dan 

perhatian  masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pariwisata 

(http://kiprah.pu.go.id). Berkaitan hal tersebut penulis tertarik mengambil 

judul penelitian “Tata Kelola Pariwisata di Kecamatan Buru Kabupaten 

Karimun.” 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini yang menjadi perumusan masalah yaitu: 

“Bagaimana Tata Kelola Pariwisata di Kecamatan Buru Kabupaten 

Karimun ?” 
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C. Landasan Teoritis 

 

1. Tata Kelola 
 

Istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Inggris “Governance” 

yaitu: “the act, fact, manner of governing” berarti tindakan, fakta, pola dan 

kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Sementara menurut 

Farazmand (2004:7) “Terdapat tiga komponen kunci dari governance yaitu 

negara dan institusi, organisasi masyarakat sipil yang diabaikan dalam 

sistem sebelumnya dan sektor swasta yang seharusnya tidak terlibat dalam 

proses atau dinamika pemerintahan.”  

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

governance merupakan pengelolaan urusan kepemerintahan yang 

melibatkan ketiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam 

segala bidang baik bidang politik, sosial, budaya, maupun administrasi. 

Istilah governance disebut juga dengan tata kelola.   

2. Pariwisata 

 

Menurut Pitana (2005:96) “Dalam sistem pariwisata, ada banyak aktor 

yang yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah 

insan-insan pariwisata yang ada diberbagai sektor. Secara umum, insan 

pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama yaitu: masyarakat, swasta, 

dan pemerintah.” Selanjutnya Murphy (Sharpley, 2002:45) mendefinisikan 

Pariwisata merupakan keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, 

daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain) yang merupakan 
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akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan 

tersebut tidak permanen.”  

3.  Peran Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata 

Menurut Mitchel & Hall (Hashimoto & Tefler, 2010:168) “Kerjasama 

lokal, keterlibatan masyarakat dan kemitraan merupakan landasan 

keberlanjutan desa wisata.” Hal senada juga diungkapkan oleh Sammeng 

(2001:269) bahwa salah satu aspek penting untuk suksesnya pelaksanaan 

pembangunan yang berkesinambungan adalah pembangunan yang berbasis 

pada masyarakat. 

4.  Keaslian Penelitian 

Penelitian terdahulu banyak memuat kajian tentang pengembangan 

pariwisata dari sisi pemerintah tanpa melihat adanya ketelibatan masyarakat 

dan swasta dalam konsep governance. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini fokus pada pengembangan 

objek wisata dalam konsep governance. Sedangkan penelitian-penelitian 

terdahulu fokus pada strategi dalam pengembangan objek wisata, 

pengembangan potensi objek wisata, peran pemerintah dalam 

pengembangan objek wisata, peran desa wisata dalam pengembangan objek 

wisata dan lain sebagainya. 

D. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu berupa jenis penelitian deskriptif 

kualitatif.  
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b. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini tepatnya dilakukan di Kecamatan Buru Kabupaten 

Karimun karena: 

a) Guna untuk mengetahui tata kelola yang dilakukan pemerintah  dalam 

pengembangan pariwisata di Kecamatan Buru. Terkait hal tersebut 

yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. 

b) Lokasi penelitian mempunyai relevansi terhadap penelitian ini, hal ini 

sesuai dengan hubungan yang diteliti dengan permasalahan yang ada. 

c. Sumber Data 

Sumber data  yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. 

Menurut Sugiyono (2012:156) “Data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi tentang tata kelola pariwisata di Kecamatan Buru Kabupaten 

Karimun.” 

Menurut Sugiyono (2012:156) “Data skunder yaitu sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau kearsipan.” 

d. Informan 

Menurut Arikunto (2010:188) “Informan adalah orang yang 

memberikan informasi”. Jumlah Masyarakat di Kecamatan Buru yaitu 
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11.534 jiwa dan jumlah RT/RW yaitu 64 RT dan 29 RW. Hal tersebut 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 

Tabel I.2 

Jumlah Penduduk dan Jumlah RT/RW di Kecamatan Buru 

Kabupaten Karimun 

Tahun 2014 

 

NO Desa/Kelurahan Penduduk RT RW 

1 Tanjung Hutan 2.032 11 5 

2 Buru 3.847 22 10 

3 Lubuk Puding 3.661 19 8 

4 Tanjung Batu Kecil 1.994 12 6 

Jumlah 11.534 64 29 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun (2015) 

Sedangkan jumlah pegawai dan honorer Dinas Pariwisata Seni dan 

Budaya Kabupaten Karimun yaitu 40 orang Pemilihan informan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik “Purposeful Sampling dengan 

pendekatan Criterion Sampling.” Hal ini dilakukan karena didalam 

pengambilan informannya, peneliti menentukan informan dengan 

pemilihan informan yang kaya akan informasi disertai dengan 

pembahasan dan pemahaman yang mendalam pada kasus atau masalah 

tertentu (Patton.M, 1990:177). Informan dalam penelitian ini adalah 

kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, RT/RW, serta masyarakat 

Kecamatan Buru. 
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e. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2010:198) “Teknik pengumpulan data yaitu 

wawancara, observasi dan dokumentasi.” Didalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik dan alat pengumpulan data yaitu: 

1. Menurut Arikunto (2010:198) “Wawancara adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara.” Dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

terstruktur. Alat yang digunakan dalam wawancara yaitu pedoman 

wawancara.  

2. Menurut Hadi (Sugiyono, 2011:145) “Observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan.” Alat yang digunakan dalam 

observasi yaitu checklist.   

3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, legenda, agenda, dan sebagainya. Alat yang digunakan yaitu 

kamera. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model Miles dan 

Huberman. Sebagaimana diungkapkan oleh Miles dan Huberman 

(Sugiyono, 2011:247-252) bahwa teknik analisis yang digunakan yaitu: 
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1. Reduksi data  

2. Penyajian data 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

F. Tata Kelola Pariwisata Di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun 

1. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Buru 

Kabupaten Karimun 

Peranan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Karimun dalam 

pengembangan objek wisata Kecamatan Buru yaitu melakukan promosi. 

Promosi adalah suatu usaha/kegiatan untuk menyampaikan informasi dengan 

tujuan mempengaruhi penerima informasi. Hal tersebut sesuai dengan misi dari 

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Karimun yaitu meningkatkan 

kegiatan promosi untuk menjaring jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, 

wisatawan nusantara, dan wisatawan lokal dalam upaya peningkatan devisa. 

Promosi yang dilakukan merupakan salah satu upaya nyata dalam 

memperkenalkan atau menginformasikan potensi-potensi objek wisata yang 

ada di Kecamatan Buru.  

Promosi dengan menggunakan media-media lokal yaitu menginformasikan 

atau memperkenalkan objek wisata di Kecamatan Buru melalui radio Canggai 

Putri 105, 3 FM dan Semenanjung Televisi. Promosi melalui media cetak dan 

elektronik dapat berupa brosur, leaflet, pamphlet serta penggunaan internet 

melalui web site. Promosi yang dilakukan guna menarik minat kunjungan 

wisatawan. Selain hal tersebut, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya hendaknya 

mempromosikan objek wisata Kecamatan Buru dengan pihak-pihak swasta. 
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Promosi yang dilakukan agar menarik minat pihak swasta untuk berkontribusi 

dalam pengembangan objek wisata di Kecamatan Buru. Dengan adanya 

campur tangan dari pihak swasta tentunya akan meningkatkan kemajuan 

pembangunan di daerah tujuan pariwisata. Oleh karena itu, promosi yang 

dilakukan harus secara berkesinambungan dan berkelanjutan.  

Selain melakukan promosi, upaya-upaya yang dilakukan Dinas 

Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Karimun dalam pengembangan objek 

wisata Kecamatan Buru yaitu melakukan pembenahan infrastrukur maupun 

pengadaan sarana dan prasarana dalam pengembangan objek wisata Kecamatan 

Buru. Sarana pariwisata merupakan salah satu hal dasar dalam pengembangan 

pariwisata. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana di lingkungan pariwisata 

wisatawan tidak akan ragu untuk berkunjung ke destinasi pariwisata tersebut. 

Salah satu implementasi program yang dilaksanakan adalah perbaikan jalan 

menuju Moyang Seraga dan Makam Si Badang, pembangunan home stay, 

pembangunan gapura di Tanjung Ambat, renovasi Masjid Raja Haji Abdul 

Gani, penataan dan pembangunan objek wisata Pemandian Air Panas dan lain 

sebagainya. 

Dalam pengembangan objek wisata Kecamatan Buru, Dinas Pariwisata, 

Seni dan Budaya Kabupaten Karimun melakukan pengadaan sarana dan 

prasarana. Salah satu upaya pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan 

yaitu dibangunnya panggung pementasan untuk berbagai kegiatan di Pantai 

Tanjung Ambat. Panggung tersebut digunakan masyarakat untuk berbagai 

kegiatan. Masyarakat Kecamatan Buru sering mengadakan pesta pantai yang 
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diikuti dengan berbagai permainan rakyat seperti lomba jong. Selain 

dibangunnya panggung, juga dibangun home stay di Pantai Tanjung Ambat. 

Home stay  yang dibangun untuk memudahkan para wisatawan untuk 

menginap di Kecamatan Buru. Selain melakukan pengadaan sarana dan 

prasarana, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya juga melakukan perbaikan-

perbaikan sarana dan prasarana objek wisata.  

Selain melakukan pembenahan dibidang sarana pariwisata dan promosi 

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Karimun juga melakukan 

upaya-upaya demi meningkatkan pembangunan kepariwisataan dengan cara 

mengoptimalkan pemberian dan penyampaian informasi. Dinas Pariwisata, 

Seni dan Budaya mempunyai program dalam penyampaian informasi terkait 

pariwisata yakni program “Sadar wisata”. Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat lokal tentang pariwisata. 

Salah satu kegiatan yang dilakukan dari program sadar wisata yaitu melakukan 

sosialisasi tentang Sapta Pesona. Unsur-unsur Sapta Pesona yaitu aman, tertib, 

bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Untuk mewujudkan Sapta Pesona 

sangat dibutuhkan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat lokal sebagai tuan 

rumah. 

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Karimun dalam 

pemberian dan penyampaian informasi telah melakukan berbagai program dan 

kegiatan yaitu melakukan perjalanan dinas serta melakukan sosialisasi dan 

pelatihan sadar wisata. Dalam optimalisasi informasi pemerintah telah 

melakukan kerjasama dan koordinasi. Kerjasama dan koordinasi yang 
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dilakukan baik dengan masyarakat maupun instansi terkait khususnya melalui 

camat.  

2. Peran Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Buru 

Kabupaten Karimun 

Masyarakat Kecamatan Buru memberikan tanggapan positif apabila 

daerahnya dikembangkan menjadi destinasi pariwisata. Salah satu bentuk 

partisipasi dari masyarakat Kecamatan Buru yaitu melakukan inisiatif dalam 

pengembangan pariwisata. Inisiatif yang dilakukan yaitu: 

1. Swadaya Masyarakat 

Dalam pengembangan objek wisata di Kecamatan Buru masyarakat 

sangat menyambut baik apabila daerahnya dikembangkan menjadi destinasi 

pariwisata ditandai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat setempat. 

Pemeliharaan dan pelestarian terus dilakukan secara berkesinambungan. 

Kesadaran dalam pemeliharaan objek wisata di Kecamatan Buru oleh 

masyarakat dapat terlihat dengan mengadakan gotong royong. Para RT/RW 

berinsiatif mengajak masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestaraian objek 

wisata. Namun sayangnya pemahaman masyarakat terkait pemeliharaan 

objek wisata masih minim. Hal ini menjadi tugas pemerintah dalam 

menumbuhkan pemahaman terkait pelestarian dan pemeliharaan objek 

wisata.  

2. Promosi melalui Tenaga Kerja Indonesia 

Kecamatan Buru yang memiliki potensi objek wisata yang tinggi serta 

nilai sejarah yang tinggi. Kesadaran dan partisipasi yang cukup tinggi dari 
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masyarakat telah menumbuhkembangkan inisiatif dari masyarakat. Salah 

satu inisiatif masyarakat dalam pengembangan objek wisata Kecamatan 

Buru salah satunya adalah mempromosikan objek wisata andalan yang 

dimiliki daerahnya.  Strategi  promosi yang digunakan oleh masyarakat 

yaitu mereka sebagai tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita 

menginformasikan kepada majikan tentang keunggulan aset wisata yang 

dimiliki daerahnya.  

3. Peran Swasta dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Buru 

Kabupaten Karimun 

Peran swasta dalam pariwisata sangat mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan dan pengembangan pariwisata suatu daerah. Dengan adanya 

keterlibatan pihak swasta ketersedian sarana dan prasarana, fasilitas umum, 

serta pelayanan akan semakin membaik. Selain hal tersebut, mengurangi 

pemakaian anggaran akan berkurang. Namun, untuk menumbuhkan 

keterlibatan swasta dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan 

peran serta dari pemerintah. Pemerintah harus lebih inovatif dan kreatif 

dalam menarik minat swasta untuk saling bekerjasama yaitu dengan 

melakukan promosi yang berkesinambungan. 

Di Kecamatan Buru sarana dan prasarana dalam menunjang 

kepariwisataan masih sangat minim. Apabila pihak swasta, pemerintah dan 

masyarakat saling bermitra antar satu dengan yang lain maka tentunya 

pariwisata di Kecamatan Buru akan mengalami peningkatan yang 

signifikan. Penulis melihat bahwa dalam pengembangan pariwisata di 
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Kecamatan Buru tidak adanya keterlibatan pihak swasta. Ditandai dengan 

belum terdapatnya akomodasi yaitu tidak adanya hotel maupun restoran. 

Tidak seperti di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Karimun yang sudah 

mempunyai hotel maupun restoran.  

G. Masalah-Masalah dalam Tata Kelola Objek Wisata di Kecamatan Buru 

Kabupaten Karimun 

Masalah-masalah dalam tata kelola pariwisata di Kecamatan Buru 

Kabupaten Karimun diantaranya adalah sebagai berikut : 

1.  Pengelolaan yang kurang profesional 

Pengelolaan objek wisata Kecamatan Buru oleh pemerintah belum 

maksimal ditandai dengan lemahnya tingkat keterlibatan masyarakat 

terkait keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, tidak ada terbentuk 

pengurus di objek wisata sehingga setiap retribusi yang didapat dari 

wisatawan tidak dapat digunakan sebagai mana mestinya, tidak adanya 

keterlibatan pihak ketiga yaitu pihak swasta, tidak adanya pencatatan 

wisatawan yang datang di Kecamatan Buru serta kebijakan pemerintah 

daerah dalam prioritas pengelolaan kepariwisataan melalui dukungan 

alokasi anggaran yang masih minim sehingga belum mampu 

memaksimalkan potensi-potensi objek wisata yang dimiliki, serta 

ketersediaan sarana pariwisata dan infrastruktur yang masih minim.  

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana   

Dalam tata kelola pengembangan objek wisata Kecamatan Buru tidak 

akan berhasil tanpa ketersedian sarana, prasarana serta infrastruktur yang 
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memadai. Masih banyak objek wisata Kecamatan Buru yang ketebatasan 

akan hal tersebut. Contonya sarana dan prasarana yang kurang memadai di 

kawasan objek wisata yaitu pantai Tanjung Ambat yang tidak dilengkapi 

dengan kamar mandi dan toilet, jalan menuju Makam Sibadang yang 

belum sepenuhnya disemenisasi, tidak terawat dan rusaknya kolam-kolam 

di Pemandian Air Panas, tidak adanya tempat parkir, tidak tersedianya 

penunjuk menuju Pemandian Air Panas dan lain sebagainya. Infrastruktur 

yang belum memadai ditandai dengan rusaknya jalan raya, tidak 

tersedianya instalasi listrik di kawasan Pemandian air panas dan Gunung 

papan, sistem telekomunikasi yang belum merata, serta fasilitas pelabuhan 

yang belum maksimal.  

3. Minimnya Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Karimun salah satunya yaitu 

dengan cara penyuluhan dan pembinaan dalam pembuatan souvenir, 

pembentukan kelompok sadar wisata, pelatihan penguasaan bahasa asing, 

pemasaran dari kerajinan masyarakat Kecamatan Buru dan lain 

sebagainya. Pembinaan dalam pembuatan souvenir untuk memberikan 

pemahaman yang tepat tentang pengembangan kepariwisataan, melalui 

cara ini untuk membantu perekonomian masyarakat. Pembentukan 

kelompok sadar wisata merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah 

dalam meningkatkan kepariwisataan.  



19 
 

 Dalam proses pemberdayaan dalam pengambilan keputusan, 

pemerintah sebaiknya memberikan ruang yang luas kepada masyarakat 

untuk  menyampaikan semua ide, saran maupun kritik tanpa adanya 

hukuman, memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat 

serta melibatkan masyarakat dalam formulasi kebijakan. Tidak adanya 

pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah ditandai dengan tidak adanya 

kemitraan yang dilakukan. Dalam pengembangan objek wisata di 

Kecamatan Buru pemerintah hanya sebatas melakukan kerjasama dalam 

musyawarah, rapat maupun dalam pertemuan-pertemuan dengan RT/RW. 

Dalam pengembangan objek wisata pemerintah kurang berkoordinasi 

dengan masyarakat luas. Penyampaian informasi hanya terbatas pada 

kelompok-kelompok tertentu saja seperti tokoh-tokoh masyarakat dan 

RT/RW.   

Pemerintah melakukan pembenahan sarana dan prasarana tanpa ada 

pemberitahuan informasi dengan masyarakat setempat yang dekat dengan 

objek wisata. Hal yang demikian mengakibatkan hilangnya rasa partisipasi 

dan menimbulkan sikap tidak memiliki terhadap objek wisata. Masyarakat 

akan melemparkan tanggungjawab sepenuhnya kepada pemerintah. 

Timbul mindset bahwa objek  wisata itu milik pemerintah bukan milik 

masyarakat. Hal lain lagi yang mungkin timbul yaitu hilangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.  
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H. Penutup 

a. Kesimpulan Umum 

1. Tata kelola objek wisata di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun dilakukan 

secara sinergi dan berkesinambungan antar pemerintah, masyarakat dan 

swasta. Secara umum belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Peran pemerintah dalam tata kelola pariwisata di Kecamatan Buru 

Kabupaten Karimun  

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Seni dan 

Budaya Kabupaten Karimun dalam tata kelola objek wisata Kecamatan 

Buru adalah melakukan promosi, pengadaan sarana dan prasarana dan 

pembenahan infrastruktur, melakukan kegiatan program sadar wisata, 

sosialisasi serta melakukan perjalanan dinas. 

b. Peran masyarakat dalam tata kelola pariwisata di Kecamatan Buru 

Kabupaten Karimun  

Peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kecamatan Buru 

yaitu dengan melakukan inisiatif. Bentuk inisiatif masyarakat dalam 

pengembangan objek yaitu swadaya masyarakat (pemeliharaan dan 

pelestarian) dan promosi oleh tenaga kerja Indonesia.  

c. Peran swasta dalam tata kelola pariwisata di Kecamatan Buru Kabupaten 

Karimun  



21 
 

Di Kecamatan Buru dapat dinyatakan bahwa sektor swasta belum terlibat 

dalam tata kelola pariwisata. Hal ini ditandai dengan tidak adanya 

akomodasi seperti hotel dan restoran.  

2. Masalah-masalah dalam tata kelola objek wisata di Kecamatan Buru 

Kabupaten Karimun adalah pengelolaan yang kurang profesional, 

minimnya sarana dan prasarana, serta minimnya pemberdayaan 

masyarakat. 

b. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk Pemerintah 

Pemerintah perlu terus meningkatkan pelayanan, promosi, fasilitas 

penunjang, koordinasi, dan aksesibilitas. Selanjutnya pemerintah perlu 

memberikan perhatian dalam pemeliharaan objek wisata dengan 

dibentuknya pengurus serta insentif perlu diperhatikan, sumbangan yang 

didapat dari wisatawan perlu dikelola dengan baik serta membentuk dan 

membina kelompok sadar wisata untuk menumbuhkan kepedulian 

masyarakat. Selain hal tersebut pemerintah hendaknya mendirikan Pusat 

Informasi Pariwisata serta merekapitulasi jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke Kecamatan Buru yang menjadi dasar analisa tentang 

perkembangan atau kemunduran suatu program yang telah disusun. 
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2. Untuk Masyarakat 

Diharapkan masyarakat Kecamatan Buru menjaga kelestarian dan 

keindahan objek wisata. Selain hal tersebut juga diharapkan masyarakat 

Kecamatan Buru lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk-

produk wisata serta memperkenalkan seni dan budaya melayu melalui 

membuat kerajinan, masakan kuliner, dan lain sebagainya. Sementara itu 

masyarakat juga diharapkan lebih berperan aktif dalam kesiapan penerimaan 

wisatawan, ikut serta dalam musyawarah dalam mengeluarkan pendapat 

serta berperan aktif dalam setiap kegiatan kepariwisataan.  

3. Untuk Swasta 

Untuk menilai setiap kinerja yang dilakukan oleh pihak swasta maka 

dibutuhkan pengawasan untuk mengevaluasi kinerja. Maka dari itu 

dibutuhkan pendamping untuk mengevaluasi apakah fasilitas yang diberikan 

telah sesuai dan lain sebagainya. Sementara itu, pihak swasta juga 

diharapkan bisa menjaga kelestarian lingkungan dan budaya di destinasi 

pariwisata.  
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