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ABSTRAK 

 

Helvira, Hestika. 2019. “Strategi Pengembangan Potensi Objek Wisata Dendang 

Melayu Di Jembatan Satu Barelang di Kota Batam.” Tugas Akhir. Program 

Studi Manajement Divisi Kamar. Politeknik Pariwisata Batam. Pembimbing: 

Devid Trinaldo Simatupang., M.Par. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi objek wisata, mengetahui 

strategi dalam mengembangkan potensi objek wisata serta dampak pengembangan 

potensi objek wisata Dendang Melayu Jembatan Satu Barelang. Potensi wisata 

merupakan sesuatu yang dimiliki oleh suatu wisata yang menjadi daya tarik 

wisatawan dan dimiliki oleh setiap tempat wisata. Strategi berkaitan dengan arah 

tujuan dan kegiatan jangka panjang suatu objek wisata. Sedangkan dampak 

merupakan akibat, impas, atau pengaruh yang terjadi dari sebuah tindakan yang 

dilakukan oleh satu/kelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif yaitu 

menggambarkan beberapa penemuan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata. 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah hasil dokumentasi, observasi, 

dan wawancara. 

Hasil dari penelitian ini, penulis mengamati objek penelitian berdasarkan aspek 

attraction, amenity, accessibility, dan ancillary service. Menunjukkan bahwa objek 

wisata Dendang Melayu Jembatan Satu Barelang dinilai sedang dalam potensi yang 

berkembang. Dengan strategi diantaranya adalah membangun dan memperbaiki 

sarana dan prasarana, mengembangkan atraksi wisata dan meningkatkan promosi. 

Dan dampaknya positifnya adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan 

dan keindahan objek wisata. Sedangkan dampak negatifnya adalah banyaknya 

pasangan muda yang melanggar norma di sekitar objek wisata. 

Kata Kunci: Potensi Wisata, Strategi, Pengembangan 
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ABSTRACT 

 

Helvira, Hestika. 2019. “Strategies for developing the tourism potential of Dendang 

Melayu Jembatan Satu Barelang in Batam City.” Final Project. Study 

Program Department of Room Division Management Batam Tourism 

Polytechnic. Instructor: Devid Trinaldo Simatupang., M.Par. 

 This research aims to determine the potential of attractions, determine 

strategies in developing the potential of attractions and the impact of the development 

the tourism potential of Dendang Melayu Jembatan Satu Barelang. Tourism potential 

is something that is owned by a tourist attraction and is owned by every tourist 

attraction. Strategy is related to the direction of goals and long-term activities of a 

tourist attraction. While the impact is the result, breakeven, or influence that occurs 

from an action taken by one / group of people who carry out certain activities. 

This research uses a qualitative method through a descriptive approach that is to 

describe some of the findings of the data formulated in the form of words. The tools 

used to collect data are the results of documentation, observation, and interviews. 

The results of this research, the authors observe the object of research based on 

aspects of attraction, amenity, accessibility, and ancillary service. Shows that the 

tourism object of Dendang Melayu Jembatan Satu Barelang is considered to be in 

developing potential. The strategies include building and improving facilities and 

infrastructure, developing tourist attractions and increasing promotion. And the 

positive impact is public awareness in maintaining the cleanliness and beauty of 

attractions. While the negative impact is the number of young couples who violate the 

norm around attractions. 

Keywords: Tourism Potential, Strategy, Development 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pariwisata dapat didefinisikan sebagai suatu perjalanan dari suatu tempat 

menuju tempat lain yang bersifat sementara, biasanya dilakukan oleh orang-orang 

yang ingin menyegarkan pikiran setelah bekerja dan memanfaatkan waktu libur 

dengan menghabiskan waktu bersama keluarga. Pariwisata berasal dari dua kata, 

yakni Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-

putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau 

berpergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “Travel” dalam Bahasa 

Inggris. 

Menurut Koen Meyers dalam buku Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata 

(2017:29) mengungkapkan pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan 

sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan 

bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa 

ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya. 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta 

layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, 

pemerintah daerah dan pengusaha (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang kepariwisataan). Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia), pariwisata merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan 

untuk rekreasi. 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang kaya 

akan keindahan alam, flora dan fauna serta beraneka ragam budaya, yang semua 

dapat memberikan devisa yang cukup besar bagi dunia pariwisata. Indonesia telah 

menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi penting, pariwisata 

mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah sebagai dasar pijakan 

penyelenggaraan kepariwisataan. Sebagai produk wisata, Indonesia merupakan 

salah satu destinasi pariwisata yang memiliki berbagai daya tarik wisata baik alam 

maupun budaya. Keadaan geografis Indonesia yang berupa hutan hujan tropis, 

gunung, pantai, dan juga lautan serta keanekaragaman budaya yang merupakan 

modal dasar yang sangat potensial untuk dijadikan objek wisata atau daerah 

tujuan wisata.  

Daerah Tujuan Wisata (DTW) merupakan tempat di mana segala kegiatan 

pariwisata bisa dilakukan dengan tersedianya segala fasilitas dan atraksi wisata 

untuk wisatawan. Pendit dalam buku Ilmu Pariwisata (2013:71) mengungkapkan 

daerah tujuan wisata adalah tempat atau daerah yang atraksinya, situasinya dalam 

hubungan lalu-lintas dan fasilitas-fasilitas kepariwisataanya menyebabkan tempat 

atau daerah tersebut menjadi objek kebutuhan wisatawan. Sedangkan menurut 

Kusudianto Hadinoto dalam Riskawati (2015:16) agar pariwisata bisa 

berkembang, maka suatu daerah tujuan wisata harus assessibel (bisa didatangi), 

artinya harus memiliki aksesibilitas yang tinggi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata, sedangkan wisata 
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adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan 

secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik 

wisata.  

Kepulauan Riau merupakan salah satu akses wisatawan mancanegara untuk 

masuk ke wilayah Indonesia, yaitu melalui pintu udara dan pintu laut. Kota Batam 

adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah kota Batam terdiri dari 

Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang serta pulau-pulau kecil lainnya di 

kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Kota Batam merupakan salah satu 

pintu masuk terbesar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. 

Berikut data yang diperoleh dari BPS terhadap jumlah wisatawan mancanegara 

melalui pintu masuk Batam pada tahun 2018. 

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Mancanegara Melalui Pintu Masuk Kota  

Batam Tahun 2018 

No. Bulan Jumlah Wisatawan Mancanegara 

1 Januari 115551 

2 Februari 155670 

3 Maret 175194 

4 April 144104 

5 Mei 142157 

6 Juni 167398 

7 Juli 144235 

8 Agustus 159218 

9 September 153944 

10 Oktober 141337 

11 November 155283 

12 Desember 233153 

Jumlah 2018 1887244 

Sumber: BPS Kota Batam 
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Kota Batam memiliki sejumlah objek wisata yang memiliki potensi cukup 

besar untuk dikembangkan. Salah satu objek wisata di Kota Batam yaitu 

Jembatan Tengku Fisabilillah atau Jembatan 1 dan lebih dikenal lagi dengan 

Jembatan Barelang. Barelang merupakan singkatan dari Batam, Rempang dan 

Galang. Jembatan Barelang berjumlah 6 jembatan yang menghubungkan banyak 

pulau, seperti pulau Batam, Tonton, Nipah, Rempang, Galang dan Galang Baru. 

Jembatan Satu Barelang merupakan ikonik Kota Batam dan menjadi salah 

satu tujuan utama dalam berwisata di Kota Batam. Objek wisata Jembatan 

Barelang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh lagi untuk menarik 

wisatawan berkunjung, baik wisatawan domestik maupun wisatawan 

mancanegara. Suatu objek wisata dapat dikatakan berpotensi jika objek wisata 

tersebut mempunyai daya tarik untuk menarik wisatawan berkunjung. Salah satu 

faktor pembentuk daya tarik wisata adalah transportasi yang merupakan faktor 

utama dalam suatu pariwisata dan faktor penunjang lainnya seperti tempat ibadah, 

toilet umum, dan prasarana seperti air bersih. 

Untuk mengetahui strategi pengembangan dan potensi-potensi wisata yang 

ada di objek wisata Jembatan Satu Barelang, maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui potensi wisata mana yang sudah dikembangkan dan potensi 

wisata mana yang belum dikembangkan. Sehingga analisa tersebut dapat 

dijadikan bahan pertimbangan pengelola dalam rangka perencanaan dan 

pengembangan objek wisata Jembatan Satu Barelang untuk masa yang akan 

datang sehingga jumlah kunjungan wisatawan akan mengalami peningkatan. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
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yang berjudul “Strategi Pengembangan Potensi Objek Wisata Dendang 

Melayu Di Jembatan Satu Barelang Kota Batam”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana potensi objek wisata yang ada di objek wisata Dendang 

Melayu di Jembatan Satu Barelang Kota Batam? 

2. Bagaimana strategi dalam mengembangkan potensi objek wisata Dendang 

Melayu Jembatan Satu Barelang Kota Batam? 

3. Bagaimana dampak pengembangan potensi objek wisata Dendang Melayu 

Jembatan Satu Barelang Kota Batam terhadap masyarakat disekitarnya?  

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan mendalam maka penulis 

membatasi permasalahan penelitian yang dikaji. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan di Jembatan Satu Barelang kota Batam. 

2. Penelitian ini hanya membahas mengenai potensi apa saja yang tersedia di 

objek wisata Dendang Melayu Jembatan Satu Barelang di Kota Batam. 

3. Penelitian ini hanya membahas mengenai strategi pengelola dalam 

mengembangan potensi objek wisata Dendang Melayu. 

4. Penelitian ini hanya membahas mengenai Dampak positif dan negatif dari 

objek wisata Dendang Melayu. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui potensi apa saja yang terdapat di objek wisata Dendang 

Melayu Jembatan Satu Barelang Kota Batam. 

2. Untuk mengetahui strategi pengelola dalam mengembangkan potensi 

objek wisata Dendang Melayu Jembatan Satu Barelang Kota Batam. 

3. Untuk mengetahui dampak pengembangan potensi objek wisata Dendang 

Melayu Jembatan Satu Barelang Kota Batam. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pengelola Jembatan Satu Barelang 

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat, masukan 

dan pertimbangan untuk meningkatkan potensi dan pengembangan daya 

tarik wisata di objek wisata Dendang Melayu Jembatan Satu Barelang 

Kota Batam. 

2. Bagi Akademik 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang pariwisata dalam mata kuliah 

Pengantar Pariwisata program studi Manajemen Divisi Kamar di kampus 

Politeknik Pariwisata Batam. 
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3. Bagi Penulis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan dan 

menjadi acuan dan referensi untuk penulis selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Strategi Pengembangan 

1. Pengertian Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia” yang diartikan 

sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya 

digunakan dalam peperangan. Strategi berkaitan dengan arah tujuan dan 

kegiatan jangka panjang suatu organisasi. Strategi juga sangat terkait dalam 

menentukan bagaimana suatu organisasi menempatkan dirinya dengan 

mempertimbangkan keadaan sekeliling terutama terhadap pesaingnya. Strategi 

merupakan usaha untuk mencapai keunggulan dalam persaingan yang sesuai 

dengan keinginan untuk dapat bertahan sepanjang waktu, bukan dengan 

gerakan muslihat, tetapi dengan mengambil wawasan jangka panjang yang 

luas dan menyeluruh (Menurut Tjiptowardoyo dalam Siti Fatimah 2015:19). 

Griffin (2000) mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif 

untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi 

strategi juga dimaksud untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di 

lingkungan  dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya (Trisnawati 

& Saefullah dalam Siti Fatimah 2015:19) 

Sementara itu secara konseptual strategi dapat dipahami sebagai suatu 

garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah 
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ditentukan. Strategi juga bisa dipahami sebagai segala cara dan daya untuk 

menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil 

yang diharapkan secara maksimal (Pimay dalam Siti Fatimah 2015:20). 

2. Pengertian 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 fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. 

Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan, secara 

perlahan dan perubahan secara bertahap.  

Pengembangan (developing) merupakan salah satu prilaku manajerial 

yang meliputi pelatihan (couching) yang digunakan sebagai sarana untuk 

meningkatkan keterampilan seseorang dan memudahkan penyesuaian 

terhadap pekerjaannya dan kemajuan kariernya. Proses pengembangan ini 

didasarkan atas usaha untuk mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, 

keahlian, serta keterampilan. 

B. Potensi 

1. Pengertian Potensi 

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu potential yang artinya kemampuan. 

Menurut Madji (2007) potensi adalah suatu kemampuan, kesanggupan, 

kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa 

dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Menurut KBBI, 
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pengertian potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk 

dikembangkan. Sedangkan menurut Myles Muneroe, definisi potensi adalah 

suatu bentuk sumber daya atau kemampuan tersebut belum tersingkap dan 

belum diaktifkan. 

Dari pengertian diatas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan atau 

kekuatan yang belum dikembangkan secara optimal. Istilah potensi tidak 

hanya ditujukan untuk manusia tetapi untuk hal lain, seperti istilah potensi 

daerah, potensi wisata, dan lain sebagainya.   

2. Potensi Wisata 

Potensi wisata merupakan sesuatu yang dimiliki oleh suatu wisata yang 

menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan dimiliki oleh setiap tempat 

wisata. Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan 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. Sujali 

(dalam Amdani, 2008) menyebutkan potensi wisata sebagai kemampuan 

dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, 

mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri. 

Potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu 

tempat dan dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (tourist 

attraction) yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap 

memperhatikan aspek-aspek lainnya (Pendit, 2003). Menurut Asisten Dua 
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Kependudukan dan Lingkungan Hidup (dalam Eka Ruri, 2014), potensi 

wisata dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu: 

a. Potensi wisata bersifat panorama alam yang berhubungan dengan cagar 

alam, suaka alam, termasuk flora dan fauna dengan pemandangan luar 

biasa indah. 

b. Potensi wisata bersifat hiburan, alamiah, sosial dan budaya yaitu 

berhubungan dengan penikmatan nilai-nilai budaya tradisional atau 

modern berupa tari-tarian, hasil kerajinan tangan dan produksi setempat 

serta arsitektur budaya asli Indonesia. 

c. Potensi wisata bersifat apounturir, yaitu berhubungan dengan 

perjalanan menuju tempat-tempat dengan berbagai alat transportasi 

termasuk perjalanan safari, pendakian gunung, olahraga dan selancar. 

d. Potensi wisata bersifat bisnis/ekonomis, yaitu yang berhubungan 

dengan usaha perdagangan, diplomatik dan lain-lain. 

C. Objek Wisata 

Adapun pengertian objek wisata menurut Gamal Suwantoro adalah potensi 

yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. 

Dalam kedudukannya yang sangat menentukan tersebut maka daya tarik wisata 

harus dirancang dan dibangun serta dikelola secara professional sehingga dapat 

menarik wisatawan untuk datang. Pada umumnya daya tarik suatu objek wisata 

berdasar pada hal-hal sebagai berikut: 

a. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, 

nyaman, dan bersih. 
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b. Adanya aksebilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

c. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka. 

d. Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani wisatawan yang 

hadir. 

e. Untuk objek wisata alam memiliki daya tarik tinggi karena memiliki nilai 

khusus dala bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur 

yang terkadang dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau. 

D. Wisatawan 

Menurut Soekadijo dalam Fendi (2016: 16) wisatawan adalah orang yang 

mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap ditempat yang 

didatanginya atau hanya untuk sementara waktu ditempat yang didatanginya. 

Sedangkan menurut G. A Schmoll, menyatakan wisatawan merupakan individu 

atau kelompok individu yang merencanakan kemampuan daya beli yang dimiliki 

untuk melakukan perjalanan dengan tujuan rekreasi dan liburan. 

Melihat sifat perjalanan dan ruang lingkup dimana perjalanan wisata itu 

dilakukan, maka wisatawan dapat digolongkan kedalam 6 bagian, yaitu: 

(Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata 2017: 41) 

a. Foreign Tourist  

Adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang 

memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara dimana ia 

biasanya tinggal (biasanya bisa dilihat dari status kewarganegaraan, 

dokumen perjalanannya, dan jenis uang yang dibelanjakan). 
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b. Domestic Foreign Tourist  

Adalah orang asing yang berdiam atu bertempat tinggal pada suatu 

negara, yang melakukan perjalanan wisata di wilayah negara dimana ia 

tinggali (seperti orang yang bekerja di kedutaan besar). 

c. Domestic Tourist 

Adalah seorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan 

wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan 

negaranya. 

d. Indigenous Foreign Tourist 

Adalah warga negara suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau 

jabatannya di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan 

perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. 

e. Transit Tourist 

Adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu 

negara tertentu, yang menumpang kapal udara, kapal laut ataupun kereta 

api, yang terpaksa mampir atau singgah pada suatu bandara, pelabuhan, 

atau stasiun bukan atas kemauannya sendiri dan melakukan perjalanan 

wisata di negara yang sedang ia singgahi. 

f. Bussiness Tourist 

Adalah orang yang melakukan perjalanan (orang asing ataupun warga 

negara sendiri) yang mengadakan perjalanan untuk tujuan lain bukan 

wisata, tetapi perjalanan wisata akan dilakukan setelah tujuan utamanya 

selesai. 
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Beragamnya karakteristik dan latar belakang wisatawan menyebabkan 

beragamnya keinginan dan kebutuhan mereka akan suatu produk wisata. Hal ini 

menjadi pertimbangan bagi penyedia pariwisata, sehingga dalam menyediakan 

produk yang sesuai dengan minat dan kebutuhan wisatawan. 

E. Daerah Tujuan Wisata 

Daerah Tujuan Wisata (DTW) merupakan tempat dimana segala kegiatan 

pariwisata bisa dilakukan dengan tersedianya segala fasilitas dan atraksi wisata 

untuk wisatawan. Wisatawan dalam melakukan aktivitas perjalanannya 

dirangsang atau ditimbulkan oleh adanya “sesuatu yang menarik” yang lazim 

disebut daya tarik wisata yang dimiliki tempat kunjungan tersebut. Dalam 

mendukung keberadaan daerah tujuan wisata perlu ada unsur pokok yang harus 

mendapat perhatian guna wisatawan bisa tenang, aman dan nyaman berkunjung.  

Wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata memerlukan 

berbagai kebutuhan dan pelayanan. Menurut Cooper dalam buku Pengetahuan 

Dasar Ilmu Pariwisata (2017: 101). Untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan 

tersebut, daerah tujuan wisata harus didukung empat komponen utama atau yang 

dikenal dengan istilah “4A” yaitu: 

1. Attraction (Atraksi) 

Daya tarik wisata disebut juga dengan objek wisata ataupun atraksi. 

Atraksi adalah produk utama sebuah destinasi. Menurut Karyono dalam 

Edriana Pangestuti (2018 : 85) atraksi atau daya tarik wisata berkaitan 

dengan what to see dan what to do. Apa yang bisa dilihat dan dilakukan 
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oleh wisatawan di destinasi tersebut. Menurut Chafid Fandeli dalam Ian 

Asriandy (2016: 22), objek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan 

manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau 

keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

tentang kepariwisataan, daya tarik wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu 

yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang 

menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Secara garis besar daya tarik 

wisata diklarifikasikan ke dalam 3 (tiga) klarifikasi (Marpung, dalam 

Mulyo 2005) yaitu: 

a. Daya Tarik Wisata Alam 

Daya tarik wisata alam bersumber dari kondisi alam yang ada 

termasuk juga kedekatan dengan alam sekitar atau lingkungan 

seperti wisata pantai, wisata bahari, wisata alam pegunungan, wisata 

daerah liar dan terpencil, ataupun wisata taman dan daerah 

konvensional. 

b. Daya Tarik Budaya 

Daya tarik budaya memiliki objek yang bersumber dari kondisi 

sosial budaya masyarakat ataupun peninggalan seperti kondisi adat 

istiadat masyarakat, kondisi sosial masyarakat, dan acara tradisional. 
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c. Daya Tarik Buatan Manusia 

Daya tarik buatan manusia ini merupakan daya tarik yang 

mengembangkan sesuatu yang bersumber dari buatan manusia, atau 

termasuk sebagai daya tarik khusus seperti: taman hiburan rakyat, 

festival-festival musik, festival tahunan atau lokasi ajang 

perlombaan. 

2. Amenity (Fasilitas Wisata) 

Secara umum pengertian fasilitas wisata adalah segala macam sarana 

dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah 

tujuan wisata. Definisi fasilitas wisata menurut Yoeti dalam Florentina 

(2018: 37) adalah semua fasilitas yang fungsinya memenuhi kebutuhan 

wisatawan yang tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata 

yang dikunjunginya, dimana mereka dapat bersantai, menikmati dan 

berpartisipasi dalam kegiatan yang tersedia di daerah tujuan wisata. 

Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti: penginapan (accomodation), 

rumah makan (restaurant) dan transportasi. 

Menurut Sumayang dalam Florentina (2018: 38) yang perlu 

diperhatikan dalam penyediaan fasilitas diantaranya adalah: 

1. Kelengkapan, kebersihan, dan kerapian fasilitas yang ditawarkan. 

2. Kondisi dan fungsi fasilitas yang ditawarkan. 

3. Kemudahan menggunakan fasilitas yang ditawarkan. 
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3. Accessibility (Aksebilitas) 

Accessibility atau aksebilitas adalah sarana dan infrastuktur  untuk 

menuju destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan 

rambu-rambu petunjuk jalan merupakan aspek penting bagi seluruh 

destinasi. Access identik dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk 

bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Adapun faktor-faktor 

yang memungkinkan transferabilitas ialah: (Pengetahuan Dasar Ilmu 

Pariwisata 2017 : 108) 

a. Konektivitas antar daerah satu ke daerah yang lain. 

b. Tidak adanya penghalang yang merintangi adanya 

transferabilitas antar daerah. 

c. Tersedianya sarana angkutan daerah. 

4. Ancillary Service (Fasilitas Pendukung)  

Fasilitas pendukung harus disedikan oleh Pemda dari suatu daerah 

tujuan wisata baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata. 

Pelayanan yang disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik (jalan 

raya, rel kereta, air minum, listrik, telepon, dan lain-lain) serta 

mengkoordinir segala macam aktivitas dan dengan segala peraturan 

perundang-undangan baik di jalan raya maupun di objek wisata.  

Sunaryo dalam Khusnul Khotimah (2017 : 59) menjelaskan ancillary 

service lebih kepada ketersediaan sarana dan fasilitas umum yang 

digunakan oleh wisatawan yang juga mendukung terselenggaranya 
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kegiatan wisata seperti bank, ATM, rumah sakit, dan sebagainya. 

Sedangkan Sugiman (Khusnul Khotimah, 2017 : 59) menjelaskan bahwa 

ancillary service mencakup keberadaan berbagai organisasi untuk 

menfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran 

kepariwisataan destinasi bersangkutan. 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No Penelitian/

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Metode dan 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Armin 

Subhani/ 

2010 

Potensi Objek 

Wisata Pantai 

di Kabupaten 

Lombok Timur 

Tahun 2010 

1. Mengkaji berapa 

besar potensi objek 

wisata pantai di 

Kabupaten Lombok 

Timur. 

2. Membuat strategi 

pengembangan 

objek wisata pantai 

di Kabupaten 

Lombok Timur. 

Observasi, 

Studi 

Dokumentasi, 

dan 

Wawancara. 

Potensi objek 

wisata pantai 

Lombok Timur 

sebagian besar 

memiliki potensi 

sedang untuk 

dikembangkan. 

Dari penelitian 

yang dilakukan 

terhadap 13 objek 

yang ada 

menunjukkan 2 

objek yang 

memiliki potensi 

tinggi dan 8 objek 

memiliki potensi 

sedang. 

Berdasarakan hasil 

analisis SWOT, 

maka strategi 

pengembangan 

pada objek wisata 

pantai Lombok 

Timur dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Pembangunan 

sarana dan 

prasarana,  

2. Penyuluhan dan 

pelibatan 

masyarakat, 

3. Penuntasan 

kasus-kasus 

lahan. 
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2 Galuh 

Binatri 

Thohar/ 

2015 

Analisis 

Potensi Objek 

Wisata Umbul 

Ngrancah di 

Desa Udanwuh 

Kecamatan 

Kaliwungu 

Kabupaten 

Semarang 

1. Mengetahui potensi 

objek wisata Umbul 

Ngrancah di 

Kecamatan 

Kaliwungu. 

2. Mengetahui 

kendala yang 

menyebabkan objek 

wisata Umbul 

Ngrancah di 

Kecamatan 

Kaliwungu kurang 

diminati ole 

wisatawan. 

3. Mengetahui usaha 

pengembangan 

objek wisata Umbul 

Ngrancah agar 

lebih dimintai 

wisatawan. 

Metode Survei 

yang didukung 

dengan 

Observasi 

Lapangan 

Objek wisata air 

Umbul Ngrancah 

mempunyai kelas 

potensial sedang. 

Hal ini dapat 

diartikan bahwa 

tidak semua 

karakteristik 

maupun potensi 

yang ada di objek 

wisata Umbul 

Ngrancah 

merupakan faktor 

pendorong dalam 

usaha 

pengembangan 

objek wisata. 

Berdasarkan 

analisis 

pengembangan 

objek wisata, yang 

perlu dilakukan 

arahan 

pengembangan 

objek wisata air 

Umbul Ngrancah 

meliputi aspek-

aspek sebagai 

berikut, yaitu 

atraksi, sarana dan 

prasarana, 

infrastuktur, 

aksebilitas, produk 

unggulan, dan 

pemasaran/promosi 

3 Wardana/ 

2010 

Potensi dan 

Strategi 

Pengembangan 

Pariwisata di 

Kabupaten 

Pesisir Barat 

Untuk mengetahui 

potensi dan strategi 

pengembangan 

pariwisata di 

Kabupaten Pesisir 

Barat. 

Wawancara, 

Observasi, dan 

Dokumentasi. 

Kabupaten Pesisir 

Barat dan  

memaksimalkan 

potensi yang ada. 

Pada wisata bahari 

terdapat 6 objek 

wisata. Untuk 

memaksimalkan 

potensi wisata yang 

ada, pemerintah 

khususnya Dinas 

Pariwisata 

Kabupaten Pesisir 

Barat saat ini 

sedang 

mengupayakan 

beberapa langkah 

strategis 
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pengembangan 

pariwisata, ini 

tertuang di dalam 

Rencana Induk 

Pengembangan 

Pariwisata Daerah 

(RIPPDA) 

Kabupaten Pesisir 

Barat. 

4 Ahmad 

Hafid 

Farhani/ 

2008 

Potensi Objek 

Wisata Pantai 

di Kabupaten 

Gunung Kidul 

Yogyakarta 

1. Untuk mengetahui 

gambaran lengkap 

kondisi 

kepariwisataan di 

Kabupaten 

Gunungkidul. 

2. Untuk mengetahui 

potensi apa saja 

yang ada di objek 

wisata pantai di 

Kabupaten 

Gunungkidul. 

3. Untuk mengetahui 

kendala-kendala 

apa saja yang 

dihadapi dalam 

pengembangan 

objek wisata pantai 

di Kabupaten 

Gunungkidul. 

Metode 

Observasi, 

Wawancara 

dan Studi 

Pustaka. 

Pantai di Gunung 

Kidul memiliki ciri 

khas tersendiri 

yang tidak dimiliki 

pantai-pantai yang 

lain diluar daerah 

Gunung Kidul. 

Disamping 

mempunyai atraksi 

kekayaan alam 

yang khas terdapat 

pula daya tarik 

wisata yang berasal 

dari adat istiadat 

dan budaya 

masyarakat yang 

masih terjaga. 

Kegiatan promosi 

adalah salah satu 

strategi  yang 

digunakan untuk 

lebih 

memperkenalkan 

kepada masyarakt 

luas tentang objek-

objek wisata pantai 

yang ada di 

Kabupaten Gunung 

Kidul. 

 

 

5 Andhika 

Sutrisno 

Wibowo/ 

2016 

Analisis 

Potensi 

Pengembangan 

Objek Wisata 

Alam 

Kabupaten 

Kolaka 

Provinsi 

Sulawesi 

Tenggara 

1. Mengklasifikasi 

tingkat potensi 

objek wisata alam 

di Kabupaten 

Kolaka. 

2. Mengertahui faktor 

dominan pendorong 

dan penghambat 

pengembangan 

objek wisata alam. 

3. Mengetahui strategi 

pengembangan 

yang dilakukan 

Observasi, 

Studi 

Dokumentasi, 

dan 

Wawancara. 

1. Tiap potensi 

atraksi yang 

dimiliki objek 

wisata alam 

Kolaka memiliki 

daya tarik yang 

kuat dan 

panorama alam 

yang indah, 

masih asli, dan 

sejuk. 

2. Beberapa objek 

wisata alam 
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untuk 

pengembangan 

wisata alam. 

seperti Tanjung 

Malaaha 

memiliki tingkat 

potensi yang 

sangat rendah, 

itulah karenanya 

intensitas 

kunjungan pada 

objek wisata ini 

sangat sedikit 

dengan 

kunjungan 

wisatawan 

pertahunnya 

hanya sekitar 

1.000-an 

pengunjung/wis

atawan. 

3. Pemerintah 

kurang 

memberikan 

perhatian 

langsung pada 

tiap objek 

wisata alam 

yang memiliki 

potensi 

keunikan dan 

keragaman yang 

berbeda 

sehingga 

keberadaan tiap 

objek wisata 

alam menjadi 

tidak terkelola 

dengan baik. 

4. Keterbukaan 

masyarakat 

terhadap 

wisatawan lokal 

maupun asing 

namun tidak 

sebanding 

dengan 

kemampuan 

pengelolaan tiap 

objek wisata 

yang dilakukan 

masyarakat. 
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G. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Dendang Melayu 

Jembatan Satu Barelang 

Potensi Objek Wisata 

1. Attraction (Daya Tarik) 

2. Amenity (Fasilitas Wisata) 

3. Accessibility (Aksebilitas) 

4. Ancilliary (Fasilitas 

Pendukung) 

Strategi Pengembangan Potensi 

Objek Wisata Dendang Melayu 

Dampak Pengembangan Potensi 

Wisata Terhadap Masyarakat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Semua 

jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan mengumpulkan data lunak 

(soft data), bukan hard data yang akan diolah dengan statistik. Penelitian 

kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisasi organisasi dan pergerakan sosial. Penelitian kualitatif 

menghasilakn data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang 

yang diamati. 

Sugiyono (2017) mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada 

generalisasi. 

Sedangkan menurut Moleong (2005: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain 

secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah.  
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Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif 

kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih 

memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di destinasi wisata Jembatan Satu Barelang yang 

terletak di jalan Trans Barelang, Pulau Setokok, Bulang, Kota Batam, Kepulauan 

Riau. Penelitian dilaksanakan dari September sampai dengan Desember 2019. 

C. Subjek Penelitian 

Spradley (dalam Sugiyono, 2009: 215) mengungkapkan bahwa dalam 

penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan social 

situation atau istilah situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat 

(place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.  

 Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa sampel dalam penelitian kualitatif 

bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, 

teman dan guru dalam penelitian. Selain itu, sampel juga bukan disebut sampel 

statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

menghasilakan teori. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat 

penulis mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel tetapi 

menggunakan pendekatan secara intensif kepada narasumber. Narasumber pada 

penelitian ini adalah pengelola destinasi wisata Jembatan Barelang dan wisatawan 
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yang sedang berkunjung di Jembatan Barelang saat dilakukannya penelitian oleh 

penulis. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data berguna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada 

penelitian. Menurut Sugiyono (2017) mengungkapkan bahwa pada penelitian 

kualitatif, penentuan sumber data pada orang diwawancarai dilakukan secara 

purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penelitian ini 

menggunakan dua jenis data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian sebagai sumber informasi. Data primer dalam penelitian ini 

merupakan hasil wawancara dan observasi langsung. Dalam penelitian 

kualitatif, narasumber (informan) sangat penting bagi penulis dalam 

memberikan informasi. Narasumber (informan) dalam penelitian ini 

berjumlah 5 orang, yaitu 1 pengelola objek wisata Dendang Melayu, dan 4 

masyarakat sekitar objek wisata Dendang Melayu. Semua narasumber 

merupakan warga asli Batam, Rempang dan Galang yang sudah menetap 

lebih dari 8 Tahun. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari 

beberapa jurnal, kepustakaan, buku dan sumber lainnya yang berkaitan 
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dengan permasalahan. Data ini berkaitan dengan penelitian serta berupa 

buku dan internet sebagai media pendukung. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi (Observation) merupakan metode penelitian secara langsung 

yang dilakukan di lapangan dengan ikut serta dalam operational. 

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, 

sehingga penulis dapat memahami kondisi yang sebenarnya.  

2. Wawancara (Interview) merupakan metode penelitian yang dilakukan 

dengan mengadakan tanya jawab dengan subjek penelitian. 

3. Studi kepustakaan (Library Research) merupakan suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, 

dokumen, gambar, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian ini 

serta sumber pustaka lainnya. 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis merupakan analisis sistem dengan menggunakan analisis 

SWOT. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis SWOT dalam 

mencari strategi dalam pengembangan potensi objek wisata Dendang Melayu. 

Analisis SWOT adalah instrument perencanaan strategi yang klasik dengan 

menggunakan kerangka kerja kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 

Instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik 
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untuk melaksanakan suatu strategi (Freddy, dalam Edi 2017). Analisis SWOT 

terdiri dari empat faktor, yaitu: 

1. Kekuatan (Strengths) merupakan kondisi kekuatan terdapat dalam 

organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada, kekuatan yang di analisis 

merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek konsep 

bisinis itu sendiri, yaitu kekuatan apa saja yang dimiliki pariwisata, 

dengan mengetahui kekuatan pariwisata dapat dikembangkan menjadi 

lebih tangguh hingga mampu bertahan dalam pasar dan mampu bersaing 

untuk perkembangan selanjutnya yang menyangkut pariwisata. 

2. Kelemahan (Weakness) merupakan kondisi kelemahan yang terdapat 

dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada, kelemahan yang 

dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek 

atau konsep bisnis itu sendiri, yaitu segala faktor yang tidak 

menguntungkan atau merugikan bagi pengembangan objek wisata. 

3. Peluang (Opportunities) merupakan kondisi peluang berkembang di masa 

datang yang terjadi, kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar 

organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri, misalnya kompetitor. 

4. Ancaman (Threats) merupakan kondisi yang mengancam dari luar. 

Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu 

sendiri. 

Analisis SWOT dilakukan dengan maksud mengenali tingkat kesiapan setiap 

fungsi dari keseluruhan fungsi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. Oleh karena tingkat  kesiapan fungsi di tentukan oleh tingkat kesiapan 
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masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis SWOT 

dilakukan pada keseluruhan faktor yang terlibat pada setiap fungsi tersebut, baik 

faktor yang tergolong internal maupun eksternal.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Analisis Jembatan Barelang dan Objek Wisata Dendang Melayu 

Jembatan Barelang merupakan pilot project berteknologi tinggi yang 

melibatkan ratusan insinyur Indonesia tanpa campur tangan dari tenaga ahli luar 

negeri. Dibangun guna memperluas wilayah kerja Otorita Batam, jembatan ini 

telah menyedot anggaran  sebesar Rp 400.000.000.000 (Empat Ratus Miliyar 

Rupiah) selama 6 tahun (1992-1998) pembangunannya. Jembatan Barelang telah 

menghubungkan jalur Trans Barelang yang membentang sepanjang 54 kilometer. 

Jembatan Barelang dijuluki Jembatan Habibie karena jembatan ini diprakarsai 

oleh B.J Habibie saat masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada 

tahun 1992. Jembatan Barelang berjumlah 6 jembatan yang menghubungkan 

banyak pulau, yaitu pulau Batam, Tonton, Nipah, Rempang, Galang, dan Galang 

Baru. Nama keenam jembatan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Nama Jembatan Barelang 1 - 6 

No Nama Jembatan Urutan Ukuran Jembatan 

1 Jembatan Tengku Fisabilillah Jembatan I 642 x 350 x 38 meter 

2 Jembatan Nara Singa Jembatan II 420 x 160 x 15 meter 

3 Jembatan Raja Ali Haji Jembatan III 270 x 45 x 15 meter 

4 Jembatan Sultan Zainal Abidin Jembatan IV 365 x 145 x 16,5 meter 

5 Jembatan Tuanku Tambusai Jembatan V 385 x 245 x 31 meter 

6 Jembatan Raja Kecik Jembatan VI 180 x 445 x 9,5 meter 
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Nama-nama jembatan diatas diambil dari nama raja-raja yang pernah berkuasa 

di kawasan Melayu-Riau pada abad 15 Masehi – 18 Masehi.  

Jembatan Satu Barelang merupakan ikon kota Batam. Tidak hanya sebagai 

penghubung antara kota Batam dengan pulau Tonton, Nipah, Rempang, Galang 

dan Galang Baru tetapi juga merupakan salah satu objek wisata yang sangat 

populer di kota Batam. Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tidak hanya 

berasal dari kota Batam atau pulau-pulau yang berada disekitarnya, mayoritas 

wisatawan yang berkunjung adalah wisatawan yang berasal dari luar Batam 

maupun wisatawan dari luar Indonesia. 

Jembatan Satu Barelang terletak di Jalan Trans Barelang, Pulau Setokok, 

Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau. 

Gambar 4.1 Peta Lokasi Jembatan Satu Barelang 

Sumber: Google Maps 
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Karena Jembatan Satu Barelang merupakan akses menyebrang untuk 

masyarakat setempat, sulit untuk mengetahui jumlah karyawan yang sedang 

berkunjung. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Adullah 

Basri (Pengelola Jembatan Satu Barelang) dan Bapak Iqbal (Penjual Jasa Foto 

Keliling), dapat diketahui bahwasannya wisatawan yang berkunjung lebih banyak 

menggunakan jasa biro perjalanan (tour and travel). Wisatawan domestik yang 

berkunjung mayoritas dari pulau Sumatra, khususnya Riau dan Medan. 

Sedangkan wisatawan mancanegara, mayoritas pengunjungnya berasal dari 

negara Malaysia dan Singapura. 

Kawasan objek wisata Dendang Melayu berada disamping Jembatan Satu 

Barelang. Dendang Melayu dibangun dengan tujuan untuk penyediaan fasilitas 

wisata Jembatan Satu Barelang untuk menunjang kualitas pariwisata Kota Batam 

yang dibangun oleh Pemerintah Kota Batam. Penulis telah melakukan 4 kali 

kunjungan (observasi) ke Jembatan Satu Barelang. Selama 4 kunjungan tersebut 

penulis mendapatkan 1 tanda masuk dan 2 karcis parkir. Berdasarkan penjelasan 

dari pengelola, di objek wisata Dendang Melayu tidak memungut biaya parkir, 

namun dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 5.000/perorang yang mana biaya 

tersebut akan digunakan untuk tambahan pembangunan menara pandang dan juga 

perluasan parkir yang masih dalam tahap perincian biaya (Hasil wawancara, 

November 2019). Pemungutan biaya parkir yang tidak resmi tersebut merupakan 

dari masyarakat sekitar, dan belum ada tindakan tegas dari Pemerintah. 
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Gambar 4.2 Tanda Masuk Objek Wisata Dendang Melayu 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 

 

B. Analisis Potensi Objek Wisata Dendang Melayu di Jembatan Satu Barelang 

1. Attraction (Daya Tarik Wisata) 

Untuk panorama keindahan alam Jembatan Satu Barelang tidak perlu 

diragukan lagi. Dengan hamparan laut biru yang menawan, wisatawan juga 

dihadapkan dengan pepohonan yang masih asri di pulau-pulau yang ada 

disekitar Jembatan Satu Barelang yang bisa dilihat pada siang hari. Namun 

jika wisatawan berkunjung pada malam hari, pemandangan indah Jembatan 

Satu Barelang kurang bisa dinikmati, karena suasana yang gelap dan 

kurangnya lampu jalan yang disediakan oleh pemerintah setempat. 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pengelola, wisatawan berkunjung 

pada pukul 05.00 – 09.00 dengan tujuan untuk olaharaga ataupun untuk 

melihat sunrise dan untuk menghirup udara segar di pagi hari. Dan akan 

kembali ramai wisatawan pada pukul 15.00 – 21.00, dengan tujuan untuk 

menikmati keindahan pemandangan di Jembatan Satu Barelang yang dapat di 

lihat dari Dendang Melayu, wisata kuliner ataupun untuk menikmati sunset 

pada sore hari. 
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Gambar 4.3 Panorama Keindahan Jembatan Satu Barelang 

 Sumber: Dokumentasi Penelitian 

 

Sedangkan untuk budaya hasil ciptaan manusia di Jemabatan Satu 

Barelang, berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola. Objek wisata 

Jembatan Satu Barelang telah beberapa kali mengadakan kegiatan seni, salah 

satunya yang telah menjadi acara tahunan adalah pertunjukan makyong yang 

diadakan oleh pengelola, yaitu sanggar Warisan Pantai Basri. Kegiatan 

kebudayaan pertunjukkan makyong merupakan drama tradisional suku 

melayu asli yang diadakan setiap Hari Raya Idul Fitri.  

Di objek wisata Jembatan Satu Barelang terdapat Panggung Dendang 

Melayu. Jika tidak ada acara atau kegiatan, akan dilantunkan musik-musik 

melayu khas dari tanah melayu. Untuk wisatawan yang bertujuan memancing, 

diizinkan oleh pengelola namun hanya dari pukul 09.00 – 22.00, tidak 

dipungut biaya hanya membayar biaya masuk yaitu Rp.5.000,- / perorang. 
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Selain untuk wisatawan yang ingin memancing, di objek wisata Jembatan 

Satu Barelang ada wisata bahari dengan disediakannya penyewaan sampan 

untuk bisa mengelilingi laut yang ada di bawah Jembatan Satu. Namun 

berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, beberapa tahun belakang 

sudah tidak dibuka lagi karena dari tahun ke tahun arus di laut Jembatan Satu 

semakin tidak kondusif, sehingga wisata tersebut di alihkan ke Jembatan Dua 

Barelang. 

2. Amenity (Fasilitas Wisata) 

Berdasarkan aspek penelitian, fasilitas wisata Jembatan Satu Barelang 

dapat dinilai berdasarkan 3 faktor, yaitu: ketersediaan, kelengkapan, dan 

kondisi fisik. Berdasarkan hasil penelitian, fasilitas wisata yang tersedia di 

kawasan Jembatan Satu Barelang dapat dilihat dari tabel analisis berikut: 

Tabel 4.2 Analisis Ketersediaan Fasilitas Wisata Jembatan Satu Barelang 

NO  
FASILITAS 

WISATA 

KETERSEDIAAN KELENGKAPAN KONDISI FISIK 

ADA TIDAK MEMADAI TIDAK BAIK TIDAK 

1 Pos Loket Masuk  √  √  √ 

2 Tempat Parkir √   √  √ 

3 Toilet Umum √  √  √  

4 Musholla √  √  √  

5 Kantin/foodcourt √   √  √ 

6 
Tempat Penjualan 

Souvenir 
√   √  √ 
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7 Gazebo √  √  √  

8 
Papan Petunjuk 

Arah 
√  √  √  

9 Pusat Informasi  √  √  √ 

10 Klinik Pelayanan  √  √  √ 

11 Tempat Sampah √   √   √ 

Sumber : Hasil Penelitian 2019 

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan, ketersediaan fasilitas 

wisata di Jembatan Satu Barelang adalah 72% dengan kelengkapan yang 

memadai 45% dan kondisi fisik yang baik 36%. 

Pos Loket Masuk tidak tersedia di objek wisata Jembatan Satu Barelang, 

pintu masuk hanya dijaga oleh tukang parkir, yang memberikan karcis masuk 

seharga Rp.5.000,- / orang. Tempat parkir yang tersedia dengan kelengkapan 

yang kurang memadai, karena kurang luasnya lahan parkir yang disediakan, 

dan belum ada fasilitas untuk menitip helm bagi kendaraan beroda dua. Toilet 

umum dan musholla tersedia, dengan kondisi yang baik. Toilet, musholla dan 

tempat wudhu, terpisah antara wanita dan pria. Dan tersedia kotak untuk 

pengunjung yang ingin memberikan sumbangan seikhlasnya kepada pengelola 

untuk dana kebersihan dan pembangunan daerah wisata tersebut. Tersedia 

kantin/foodcourt namun tidak dengan kelengkapan dan kondisi fisik yang 

baik. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pengelola objek wisata 

Jembatan Satu Barelang, kantin akan dibuka setiap Sabtu dan Minggu, dan 
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jika pengunjung yang berkunjung antara Senin sampai Jum’at lebih 

disarankan untuk membeli makan disekitar Jembatan Satu Barelang. 

Selain kantin menjual makanan, tersedia juga kantin untuk menjual 

souvenir. Namun kurang memadai, karena hanya tersedia satu stand yang 

menjual tanjak, gantungan kunci atau souvenir lainnya. Tempat penjualan 

souvenir akan pengunjung temui setelah melewati pintu masuk. Untuk tempat 

peristirahatan pengunjung yang datang dengan grup, tersedia gazebo dan juga 

kursi panjang. Gazebo tersebut sudah memadai dan kondisi yang baik, gazebo 

juga dibuat menghadap langsung ke laut yang berada di bawah Jembatan Satu 

Barelang. 

Setelah masuk melalui pintu masuk, pengunjung akan langsung melihat 

petujuk arah objek wisata Jembatan Satu Barelang, petunjuk arah dalam 

bentuk panah sesuai dengan lokasi yang diarahkan, seperti toilet, musholla, 

lokasi parkir. Pusat informasi dan klinik pelayanan tidak tersedia di Jembatan 

Satu Barelang. Untuk kebersihan di objek wisata Jembatan Satu Barelang 

kurang terjaga, karena banyak angin disekitar Jembatan membuat petugas 

kebersihan kewalahan untuk membersihkan lokasi, dikarenakan sampah dan 

juah daun-daun kering yang berterbangan. 

3. Accessibility (Aksebilitas) 

Aksebilitas adalah sarana yang menghubungkan wisatawan dengan objek 

wisata. Akses untuk menuju objek wisata Jembatan Satu Barelang cukup 

memakan waktu dan menempuh jarak yang lumayan jauh dari pusat kota. 
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a. Akses kondisi jalan menuju Jembatan Satu Barelang 

Kondisi jalan umum dan jalan akses menentukan aksebilitas suatu 

objek wisata. Aksebilitas ini merupakan syarat yang penting untuk objek 

wisata.  

Gambar 4.3 Kondisi Jalan Menuju Jembatan Satu Barelang 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2019 

Berdasarkan dari hasil observasi, akses menuju Jembatan Satu 

Barelang dengan kondisi yang baik. Tersedianya rambu-rambu lalu 

lintas dan lampu jalan sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan 

kepada wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Jembatan Satu 

Barelang. 

b. Transportasi umum menuju Jembatan Satu Barelang 

Banyaknya jenis alat-alat angkutan yang dipergunakan dalam 

transportasi wisata tergantung dengan jarak serta kebutuhan kunjungan 

wisatawan. Untuk saat ini akses menuju Jembatan Satu Barelang belum 
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bisa di akses menggunakan transportasi umum. Wisatawan yang ingin 

berkunjung ke Jembatan Satu Barelang hanya bisa menggunakan 

transportasi pribadi, rental/sewaan, ataupun menggunakan taxi/ojek 

online. 

Jika pengunjung ingin menggunakan Trans Batam (Busway) atau 

angkot (angkutan kota) wisatawan bisa menggunakan akses menuju 

kecamatan Batu Aji dan turun di Simpang Barelang, dan bisa 

melanjutkan menggunakan jasa pangkalan ojek atau ojek/taxi online. 

c. Jarak dan waktu menuju Jembatan Satu Barelang dari pintu masuk Kota 

Batam. 

Berikut adalah tabel analisis jalan masuk atau pintu masuk ke objek 

wisata Jembatan Satu Barelang, melalui airport dan terminal. 

Tabel 4.3 Analisis aksebilitas menuju Jembatan Satu Barelang dari pintu 

masuk Batam 

NO. LOKASI ALAMAT JARAK WAKTU 

1 

Bandar Udara 

Internasional 

Hang Nadim 

Batam 

Jln. Hang Nadim, Batu 

Besar, Kecamatan Nongsa, 

Kota Batam 

27 km 32 menit 

2 

Batam Centre 

Point 

International 

Ferry Terminal 

Jln. Engku Putri, Teluk 

Tering, Kecamatan Batam 

Kota, Kota Batam 

21 km 31 menit 
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3 

Sekupang 

Ferry Terminal 

Tanjung Pinggir, Kecamatan 

Sekupang, Kota Batam 

25 km 39 menit 

4 

Pelabuhan 

Penyebrangan 

Telaga Pungur. 

Jln. Pattimura, Teluk Nipah, 

Kecamatan Nongsa, Kota 

Batam 

33 km 45 menit 

5 

Pelabuhan 

Harbour Bay 

Batam 

Sei. jodoh, Batu Ampar, Kota 

Batam 

26 km 40 menit 

Sumber: Google Maps 

4. Ancillary Service 

Ketersediaan fasilitas pendukung dikawasan objek wisata Jembatan Satu 

Barelang masih minim, seperti jauhnya lokasi Rumah Sakit ataupun 

Puskesmas yang sulit dijangkau jika adanya keadaan darurat. Fasilitas ATM 

(Automatic Teller Machine) hanya tersedia untuk Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) dengan jarak 3 Kilometer. Dan pom bensin yang berjarak 5 Kilometer 

dari objek wisata Jembatan Satu Barelang.  

Dijalan menuju Jembatan Satu Barelang, tepatnya di Simpang Barelang, 

Tembesi, Batu Aji terdapat Pasar Kaget (Pasar Kaget beroperasi hanya pada 

waktu-waktu tertentu, biasanya dengan memanfaatkan keramaian disuatu 

daerah atau di hari-hari tertentu). Pasar kaget tersebut buka setiap hari Senin, 

Rabu dan Sabtu. Wisatawan dari luar Batam bisa mengunjungi pasar tersebut, 

untuk berbelanja barang-barang second. 

Untuk informasi dalam bentuk cetak, seperti brosur, buku, atau 

selembaran lainnya. Pengelola Jembatan Satu Barelang tidak 
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menyediakannya, untuk mengetahu informasi atau berita terbaru dapat diakses 

melalui instagram dan facebook saja. 

C. Analisis Strategi Pengembangan Potensi Objek Wisata Dendang Melayu 

Jembatan Satu Barelang 

1. Strategi pengembangan dari pengelola objek wisata Dendang Melayu 

Strategi merupakan perhatian yang diberikan terhadap suatu objek 

wisata dalam menangani dan meningkatkan kualitas objek wisata. Strategi 

yang harus diterapkan harus berkomitmen dan mengharapkan dukungan 

seluruh komponen yang terkait sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai. 

Berikut strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan 

di objek wisata Dendang Melayu: 

a. Membangun dan memperbaiki sarana dan pemeliharaan prasarana 

wisata 

Setiap wisatawan yang mengunjungi objek wisata tentu 

menginginkan lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Sarana 

dan prasarana kepariwisataan sangat berpengaruh terhadap 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata. Jika 

wisatawan merasa kebutuhannya terkucupi, maka akan menjadi 

kenangan tersendiri bagi pengunjung dan ingin mengunjungi kembali 

objek wisata tersebut. Oleh karena itu, di sekitar atau di kawasan objek 

wisata perlu dibangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan 

kepariwisataan, seperti musholla, toilet, lahan parkir, gazebo tempat 
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peristirahatan. Disamping membangun dan mengadakan sarana 

prasarana, hal terpenting adalah pemeliharaan dan perawatan sarana 

dan prasarana tersebut. Pemeliharaan dilakukan untuk 

memperhatahankan fungsi sarana dan prasarana. 

b. Mengembangkan Atraksi Wisata 

Atraksi wisata yang baik harus dapat mendatangkan wisatawan 

sebanyak-banyaknya, menahan wisatawan ditempat atraksi dalam 

waktu yang cukup lama dan memberi kepuasan kepada wisatawan. 

Atraksi wisata selain yang disediakan oleh alam perlu dibangun atraksi 

pendamping pariwisata agar suasana dan keadaan objek wisata tidak 

membosankan. Atraksi wisata yang sedang dalam rancangan di 

Dendang Melayu adalah menara pandang, yaitu menara tinggi yang 

dapat diakses oleh wisatawan untuk menikmati keindahan Jembatan 

Satu Barelang dari ketinggian. Atraksi yang sudah ada dan perlu 

dikembangkan dan dijaga adalah wisata kuliner, kegiatan atau acara 

nasinoal seperti pertujunkan makyong dan Tour de Barelang. 

c. Membangun dan mengadakan aksebilitas wisata 

Aksebilitas adalah semua faktor yang dapat memberi kemudahan 

kepada wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata seperti: 

tersedianya prasarana bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kreta api, 

prasarana jalan, jembatan dan transportasi. Berdasarkan hasil dari 
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wawancara dan observasi menunjukkan bahwa belum tersedia 

transportasi umum menuju lokasi Dendang Melayu.  

d. Meningkatkan promosi 

Promosi merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh 

pengelola Dendang Melayu untuk memperkenalkan kepada wisatawan 

dalam maupun luar batam. Salah satu promosi yang dilakukan adalah 

melalui media elektronik, surat kabar dan media sosial. 

2. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang ampuh 

apabila digunakan dengan tepat. “SWOT” merupakan akronim dari kata-

kata Strenght (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang) 

dan Threat (Ancaman). Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor-

faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

objek wisata yang terjadi di internal maupun eksternal. 

a. Kekuatan (Strenght) 

1) Objek wisata dengan memperkenalkan ikonik Kota Batam, yaitu 

Jembatan Satu Barelang 

2) Udara yang masih segar, karena masih banyak pepohonan dan 

jauh dari pusat kota 

3) Pemandangan yang masih alami dan indah 



43 

 

4) Banyak kegiatan yang bisa dilakukan, misalnya berkumpul 

dengan keluarga karena ada gazebo, wisata kuliner, memancing, 

dan olahraga 

b. Kelemahan (Weakness) 

1) Jarak tempuh yang relatif jauh 

2) Sarana yang belum lengkap dan kurang terawat 

3) Transportasi umum yang masih jarang 

4) Belum adanya pemandu wisata dan brosur untuk promosi objek 

wisata 

c. Peluang (Opportunities) 

1) Objek wisata Dendang Melayu merupakan objek wisata yang 

memperkenalkan ikonik Kota Batam dan mendapat perhatian dai 

pemerintah 

2) Menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar 

d. Ancaman (Threats) 

1) Kurangnya staff kebersihan untuk menjaga dan merawat sarana 

di objek wisata Dendang Melayu 

2) Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam 

mengembangakan potensi objek wisata Dendang Melayu. 
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D. Analisis Dampak Pengembangan Potensi Objek Wisata Dendang Melayu 

Jembatan Satu Barelang Terhadap Masyarakat Sekitar 

Dampak adalah akibat, imbas, pengaruh yang terjadi (baik itu positif atau 

negatif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/kelompok orang yang 

melakukan kegiatan tertentu. Adanya dampak atau pengaruh positif maupun 

negatif karena adanya pengembangan pariwisata dan kunjungan wisatawan yang 

meningkat. Dampak akibat adanya tempat wisata tentu mempengaruhi lingkungan 

sekitar. Berikut dampak positif dan negatif dari pengembangan potensi objek 

wisata Dendang Melayu: 

1. Dampak positif 

Dari beberapa hasil wawancara mengenai dampak positif yang 

dirasakan. Maka pendapat mereka adalah adanya kesadaran untuk 

menjaga kebersihan, keamanan, keindahan sehingga pengunjung lain 

betah untuk berwisata serta mendukung segala sesuatu yang akan 

dilakukan oleh pengelola maupun masyarakat sekitar yang dapat 

menunjang keberhasilan serta memperkenalkan objek wisata Dendang 

Melayu di masyarakat luas mengenai adanya kegiatan atau acara adat 

yang diadakan. Dampak positif lainnya adalah tersedianya lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. 

2. Dampak negatif 

Dan adapun dampak negatif yang dirasakan adalah kurangnya 

kesadaran wisatawan dari luar terhadap sampah, sehingga sepanjang jalan 
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menuju objek wisata Dendang Melayu Jembatan Satu Barelang masih 

banyak sampah yang berserakan. Dan karena lokasi yang jauh dari pusat 

kota, banyak pasangan-pasangan yang melanggar norma di sekitar 

Jembatan Satu Barelang, dan pengelola dan masyarakat sekitar sering 

melakukan patrol jika sudah jam 10 malam ke atas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terkait strategi 

pengembangan potensi objek wisata Dendang Melayu Jembatan Satu Barelang di 

Kota Batam, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Potensi objek wisata Dendang Melayu Jembatan Satu Barelang, 

menunjukkan bahwa objek wisata tersebut sedang dalam potensi yang 

berkembang. Berdasarkan aspek yang dinilai yaitu atraksi, fasilitas 

wisata, aksebilititas dan fasilitas penunjang. Untuk atraksi di objek 

wisata Dendang Melayu Jembatan Satu Barelang tidak diragukan lagi 

karena keindahan panorama alam dan juga acara/kegiatan yang telah 

dibuat oleh pengelola dan pemerintah. Fasilitas wisata di Dendang 

Melayu masih perlu diperbaiki karena berdasarkan hasil dari wawancara 

dengan wisatawan, wisatawan masih kurang nyaman dengan fasilitas 

yang disediakan. Untuk aksebilitas menuju Dendang Melayu sudah 

dalam kondisi yang baik hanya terkendala jarak dan tidak tersedianya 

transportasi umum menuju objek wisata tersebut. Sedangkan fasilitas 

pendukung belum dapat dikatakan berpotensi karena masih kurangnya 

fasilitas pendukung yang ada saat ini. 
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2. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis SWOT, strategi 

pengembangan potensi objek wisata Dendang Melayu Jembatan Satu 

Barelang yang dikembangkan adalah membangun dan memperbaiki 

sarana dan pemeliharaan prasarana wisata, mengembangkan atraksi 

wisata, membangun dan mengadakan aksebilitas wisata, dan 

meningkatkan promosi. 

 

3. Ada dampak yang ditimbulkan dari pengembangan potensi objek wisata 

Dendang Melayu, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak 

positifnya adalah terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat 

disekitar objek wisata Dendang Melayu Jembatan Satu Barelang dan 

terbangunnya kesadaran wisatawan, pengelola dan masyarakat terhadap 

kebersihan, keamanan, dan kenyamanan di objek wisata Dendang 

Melayu. Sedangkan dampak negativenya adalah terdapatnya beberapa 

pasangan yang melanggar norma yang berlaku. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan maka penulis memberikan saran: 

1. Diperlukannya peningkatan dalam aspek fasilitas wisata, seperti toilet 

umum yang bersih serta nyaman digunakan oleh wisatawan. Tempat 

sampah yang tertutup agar sampah tidak berterbangan karena angina dan 

penambahan cleaning attendant. 
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2. Diharapkan agar pengelola bekerjasama dengan pemerintah untuk 

meningkatkan strategi pengembangan objek wisata Dendang Melayu, 

seperti dalam hal promosi. Diharapkan pemerintah untuk menyediakan 

fasilitas pendukung seperti brosur yang disebar di fasilitas-fasilitas 

umum seperti bandara, pelabuhan atau lokasi lainnya. 

3. Diharapkan agar masyarakat tetap melestarikan adat dan tradisi yang 

ada. Dan tetap menjaga kebersihan dan keamanan di objek wisata 

Dendang Melayu. 
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