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BAB II  

KAJIAN TEORI 

2.1. Pariwisata 

 Pariwisata adalah sebuah kegiatan perjalanan yang di lakukan oleh satu 

orang atau berkelompok dalam jangka waktu tertentu dari lokasi ke lokasi lain 

dengan perencanaan sebelumnya, dengan tujuan untuk hiburan atau rekreasi 

dengan kepentingan tersendiri sehingga kepentingannya dapat tercapai atau 

terpenuhi. Atau dapat di artikan Pariwisata adalah berbagai macam aktifitas wisata 

yang dipenuhi dengan macam-macam fasilitas serta pelayanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam hal ini 

pariwisata yang dimaksud adalah kegiatan wisata MICE (Meeting, Intencive, 

Conference, And Exhibition) Di Kota Batam. 

 Kodyat dalam Oka (2011) “Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat 

ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, 

sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan 

lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.”1 

 Aktivitas pariwisata merupakan salah satu bentuk konkret dari gambaran 

tentang globalisasi. Dalam pariwisata terjadi berbagai aktivitas yang tidak terbatas 

pada ruang dan waktu serta melibatkan manusia dari berbagai belahan dunia yang 

saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-

masing. Dalam situasi seperti ini, proses akulturasi akan timbul. Poespowardojo 

 
1 H. Kodyat, 2011. Sejarah Pariwisata dan Perkembangnannya di Indonesia, PT Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta hal 87 
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dalam Oka (2011:45) “Proses akulturasi dapat mendatangkan dominasi dan 

integrasi.” Jika akulturasi mendatangkan dominasi bebudayaan asing, berarti 

memusnahkan local genius sebagai cerminan identitas budaya masyarakat 

setempat. Tetapi jika yang didatangkan adalah integrasi, maka masyarakat akan 

mampu menyerap unsur-unsur kebudayaan asing untuk  memperkokoh  budaya 

setempat, berarti  juga menambah  daya  tahan dan  mengembangkan identitas 

budaya masyarakat setempat. 

 Menurut undang – undang No 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan, 

“Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk 

pengusahaan objek dan daya Tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait di 

bidang ini”. Pariwisata menurut undang – undang No. 10 Tahun 2009 adalah 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan 

yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah 

(Bab 1, Pasal 1, Ayat 3). Di sisi lain WTO mendefinisikan pariwisata sebagai 

aktivitas yang dilakukan orang – orang yang mengadakan perjalanan untuk dan di 

tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut – 

turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain 

Meskipun banyak jenis pariwisata, namun pemerintah akan memberikan 

gambaran arahan kebijakan sehingga memprioritaskan sebagian jenis pariwisata. 

Tujuannya adalah agar pemerintah menonjolkan kekhasan pariwisata yang 

dimiliki oleh Kota Batam. Karenanya pemerintah juga harus mengali potensi yang 

dimiliki oleh daerahnya
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2.2. MICE 

2.2.1. Pengertian MICE 

2.2.1.1. Akronim MICE 

MICE, Merupakan akronim bahasa Inggris yang berasal dari 

kata "Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition" (Indonesia: 

Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran), dalam industri 

pariwisata atau pameran, adalah suatu jenis kegiatan pariwisata yang 

merupakan suatu kelompok besar, biasanya direncanakan dengan 

matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan tertentu. 

2.2.1.2. Definisi MICE 

Pengertian MICE Menurut Pendit (1999:25), MICE diartikan 

sebagai wisata konvensi, dengan batasan : usaha jasa konvensi, 

perjalanan insentif, dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan 

memberi jasa scendikiawan dsb) untuk membahas masalah-masalah 

yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Sedangkan menurut 

Kesrul (2004:3), MICE sebagai suatu kegiatan kepariwisataan yang 

aktifitasnya merupakan perpaduan antara leisure dan business, 

biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama, 

rangkaian kegiatannya dalam bentuk meetings, incentive travels, 

conventions, congresses, conference dan exhibition. 

2.2.1.3. Bentuk MICE 

Bentuk MICE anatara lain:
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1. Meeting, 

Meeting adalah istilah bahasa inggris yang berarti rapat, pertemuan 

atau persidangan. Meeting merupakan suatu kegiatan yang termasuk di 

dalam MICE. Menurut Kesrul (2004:8), Meeting Suatu pertemuan atau 

persidangan yang diselenggarakan oleh kelompok orang yang tergabung 

dalam asosiasi, perkumpulan atau perserikatan dengan tujuan 

mengembangkan profesionalisme, peningkatan sumber daya manusia, 

menggalang kerja sama anggota dan pengurus, menyebar luaskan 

informasi terbaru, publikasi, hubungan kemasyarakatan.  

Menurut Kesrul (2004:3), “Meeting adalah suatu kegiatan 

kepariwisataan yang aktifitasnya merupakan perpaduan antara leisure dan 

business, biasanya melibatkan orang secara bersama-sama”. 

2. Incentive, 

Undang-undang No.9 tahun 1990 yang dikutip oleh Pendit 

(1999:27), Menjelaskan bahwa perjalanan insentif merupakan suatu 

kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk 

para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi 

mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas 

perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.  

Menurut Kesrul (2004:18), bahwa incentive merupakan hadiah 

atau penghargaan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada 

karyawan, klien, atau konsumen. Bentuknya bisa berupa uang, paket 

wisata atau barang. 
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Menurut Any Noor (2007:5) yang dikutip dari SITE 1998 dalam 

Rogers 2003, juga memberikan definisi mengenai incentive adalah 

incentive travel is a global management tool that uses an exceptional 

travel experience to motivate and/or recognize participants for increased 

levels of performance in support of the organizational goals. 

3. Conference, 

Menurut (Pendit,1999:29), Istilah conference diterjemahkan 

dengan konferensi dalam bahasa Indonesia yang mengandung pengertian 

sama. Dalam prakteknya, arti meeting sama saja dengan conference, maka 

secara teknis akronim mice sesungguhnya adalah istilah yang 

memudahkan orang mengingatnya bahwa kegiatan kegiatan yang 

dimaksud sebagai perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan sebuah 

meeting, incentive, conference dan exhibition. Pada hakekatnya 

merupakan sarana yang sekaligus adalah produk paket-paket wisata yang 

siap dipasarkan. Kegiatan-kegiatan ini dalam industri pariwisata 

dikelompokkan dalam sati kategori, yaitu MICE.  

Menurut Kesrul, (2004:7), Conference atau konferensi adalah suatu 

pertemuan yang diselenggarakan terutama mengenai bentukbentuk tata 

karena, adat atau kebiasaan yang berdasarkan mufakat umum, dua 

perjanjian antara negara-negara para penguasa pemerintahan atau 

perjanjian international mengenai topik tawanan perang dan sebagainya.
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4. Exhibition, 

Exhibition berarti pameran, dalam kaitannya dengan industry 

pariwisata, pameran termasuk dalam bisnis wisata konvensi. Hal ini diatur 

dalam Surat Keputusan Menparpostel RI Nomor KM. 108 / HM. 703 / 

MPPT-91, Bab I, Pasal 1c, yang dikutip oleh Pendit (1999:34) yang 

berbunyi;  

“Pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebar luaskan 

informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan 

penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan 

pariwisata”. 

 

Menurut Kesrul (2004:16), exhibition adalah ajang pertemuan yang 

dihadiri secara bersama-sama yang diadakan di suatu ruang pertemuan 

atau ruang pameran hotel, dimana sekelompok produsen atau pembeli 

lainnya dalam suatu pameran dengan segmentasi pasar yang berbeda. 

1.1.1.1. Fungsi, Tujuan, Manfaat, dan Peranan MICE 

1. Fungsi MICE, 

Fungsi Meeting Incentive, Convention & Exhibition secara 

kelseluruhan adalah sebagai berikut: 

MICE adalah cara untuk meningkatkan lama tinggal 

wisatawan terutama bagi wisatawan nusantara (wisnus), dan jumlah 

pengeluaran di tempat wisata. Sebab, pelancong MICE merupakan 

sumber pemasukan pariwisata yang cukup besar. 

Melalui MICE, keperluan untuk tempat pertemuan 

meningkat. Kita perlu investasi di kota-kota yang mulai 
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berkembang untuk MICE. Selain itu, juga penting untuk 

mendorong pengembangan SDM maupun fasilitas untuk memenuhi 

standar. 

2. Tujuan Bisnis MICE: 

- Tukar menukar informasi, 

- saling belajar memecahkan masalah, 

- memperluas wawasan, 

- menanggulangi konflik, 

- mendiskusikan masa depan/ mendatang, 

- alasan Bisnis komersial dan ekonomi, 

- alasan Sosial, Agama, Seni dan Budaya. 

3. Manfaat MICE: 

- Rata-rata lama menginap lebih tinggi dari wisatawan biasa, 

- expenditure lebih besar, 

- peserta tidak terpengaruh oleh kondsi ekonomi dunia, 

- dibiayai perusahaan sehingga uang pribadi untuk shopping, 

- meningkatnya aktivitas ekonomi lain seperti: Perdagangan, 

perindustrian, ilmu pegetahuan dsb, 

- pengaruh peserta dalam mengambil keputusan kurang lebih 30 % 

dari peserta membawa keluarga, 

- kegiatan eksibition, sebagian besar diselenggarakan pada saat low 

season,
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- negara yang secara berkala menyelenggarakan eksibition jangka 

panjang dapat menjadi centre of business activity. 

4. Peranan MICE, 

- 40 % dari total jumlah penjualan di hotel adalah berasal dari 

bisnis MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), 

- menciptakan kebutuhan fasilitas lain di hotel selain fasilitas 

MICE, 

- bisnis MICE dapat mengisi saat low season di hotel, 

- melalui kegiatan bisnis MICE Hotel dapat menciptakan pasar 

baru. 

 

2.2. Pengembangan Pariwisata 

Pada dasarnya pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang 

berkesinambungan untuk melakukan matching dan adjustment yang terus menerus 

antara sisi supply dan demand kepariwisataan yang tersedia untuk mencapai misi 

yang telah ditentukan (Nuryanti, 1994). Sedangkan pengembangan potensi 

pariwisata mengandung makna upaya untuk lebih meningkatkan sumber daya 

yang dimiliki oleh suatu obyek wisata dengan carmelakukan pembangunan unsur-

unsur fisik maupun non fisik dari sistempariwisata sehingga meningkatkan 

produktivitas. Dalam hal ini yang dimaksud produktivitas obyek wisata berupa 
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meningkatnya pendapatan daerah yang diperoleh dari kunjungan wisatawan yang 

masuk.2

 
2 Jurnal https://www.scribd.com/document/26270075/Pengembangan-

Kepariwisataan, Hlm 18, diakses hari minggu pukul 00:28 
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Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata 

jika sebelumnya ada aktivitas wisata. Untuk dapat meningkatkan potensi 

wisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar 

lebih baik dari sebelumnya. Yoeti (2008:273) mengatakan bahwa, 

“Pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan 

suatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata 

selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang 

ada disekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan 

yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi 

ekonomi, sosial dan juga budaya.” 

Peranan pariwisata dalam pembangunan Negara pada garis besarnya 

berintikan tiga segi, yakni segi ekonomi (sumber devisa, pajak-pajak) segi 

sosial (penciptaan lapangan pekerjaan), dan segi kebudayaan memperkenalkan 

budaya kita kepada wisatawan-wisatawan asing. Ketiga segi tersebut tidak saja 

berlaku bagi wsatawan-wisatawan asing, tetapi juga untuk wisatawan-

wisatawan domestik yang kian meningkat peranannya. 

Berdasarkan undang-undang N0. 9 Tahun 1990 tentang 

kepariwisataan, kebijaksanaan yang digariskan adalah bahwa yang dapat 

dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora, fauna hasil 

karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan model 

bagi perkembangan dan peningkatan kepariwisataan. Model ini harus 

dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan untuk 

berbagai tujuan nasional, termasuk untuk masyarakat dan persahabatan antara 
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bangsa. Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap 

memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan 

hidup, serta daya tarik wisata itu sendiri.
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Nilai-nilai budaya bangsa yang menuju ke arah kemajuan peradaban, 

mempertingggi derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan ketertiban umum guna 

memperkokoh jati diri bangsa dan dalam rangka perwujudan wawasan 

nusantara. Karena itu, untuk mewujudkan pembangunan pariwisata harus 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan 

kehidupan ekonomi dan social budaya. 

b. Nilai-nilai guna agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat. 

c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup. 

d. Kelanjutan dari usaha pariwisata itu sendiri 

Asas perikehidupan dalam keseimbangan adalah bahwa 

penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, 

tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antar 

manusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai 

bagian dari masyarakat dunia. 

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan 

dimaksudkan agar daya tarik wisata yang sedemikian banyak dimiliki bangsa 

Indonesia dapat dikenal, baik oleh masyarakat sendiri maupun masyarakat 

dunia, serta dapat didayagunakan secara optimal, dengan tetap menjaga 

keutuhan dan keasliannya, serta menghindarkan dari kerusakan-kerusakan. 
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Sebaliknya, dengan adanya penyelenggaraan kepariwsataan tersebut maka daya 

tarik wisata tersebut harus bisa ditingkatkan.
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Joyosuharto dalam Soebagyo (2012:2) “Pengembangan pariwisata 

memiliki tiga fungsi yaitu, pertama menggalakkan ekonomi. Kedua, 

memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan 

hidup. Ketiga, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. 

Pengembangan pariwisata tentu memiliki fungsi yang cukup 

memberikan kemajuan terhadap sektor perekonomian. Dengan adanya 

pengembangan pariwisata, maka masyarakat akan lebih mengenal dan 

melestarikan potensi dan budaya yang dimiliki daerahnya. Pengenalan dan 

pemahaman masyarakat terhadap potensi pariwisata yang dimiliki daerahnya 

maka akan memupuk rasa cinta terhadap tanah air, sebab potensi pariwisata 

Indonesia tidak kalah dengan Negara lain. Faktor-faktor pendororng 

pengembangan pariwisata dikemukakan oleh Spillene dalam Soebagyo 

(2012:3) yakni, 

“Faktor-faktor pendororng pengembangan pariwisata di Indonesia 

adalah sebagai berikut, pertama berkurangnya berkurangnya peranan minyak 

bumi sebagai sumber devisa Negara. Kedua merosotnya nilai ekspor pada 

sektor non migas. Ketiga, adanya kecenderungan terhadap pariwisata secara 

konsisten. Keempat, besarnya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bagi 

pengembangan pariwisata.”
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Dengan adanya faktor diatas maka, sektor pariwisatalah yang 

mempunyai potensi untuk dikembangkan. Pengembangan pariwisata nantinya 

akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, baik erekonomian 

pemerintah daerah, maupun perekonomian masyarakat sekitar. Perkembangan 

pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan disertai pelestarian 

lingkungan dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal. Widyastuti (2010) 

menjelaskan bahwa, 

“Peran serta masyarakat sekitar kawasan wisata dalam rangka 

mempertahankan keseimbangan ekosistem dan fungsi lingkungan 

dalam pengembangan pariwisata adalah sangat besar, hal ini dapat 

terlihat dari sarana dan prasarana yang terdapat dikawasan wisata yang 

meliputi, pertama, sarana pendidikan, yang dapat mendukung 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Kedua, sarana kesehatan, 

yang berperan dalam peningkatan kualitas fisik sumberdaya manusia 

Ketiga dapat dilihat dengan jumlah hotel dan restoran yang ada 

dikawasan wisata. Keempat, sarana perekonomian antara lain 

koperasi, pasar, toko, kios, warung, dan bank yang mengambarkan 

kegiatan ekonomi kawasan yang dilakukan oleh penduduk. Kelima, 

jaringan jalan sebagai saran perhubungan mempunyai peranan 

penting. Keenam, sarana angkutan umum dalam komunikasi sangat 

menunjang aksebilitas dan akses informasi yang menjadi salah satu 

faktor penggerak dalam pembangunan. Ketujuh, sarana peribadatan 

seperti masjid, mushola, gereja kuil dan pura.” 

Pengembangan pariwisata harus disertai dengan perrbaikan dan 

pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Sarana dan prasarana 

yang tersedia dengan baik maka akan memberikan kepuasan terhadap 

wisatawan. Fasilitas umum yang wajib tersedia didestinasi wisata, misalnya 

tempat beribadah, toilet. Kemudian adalah fasilitas yang penyedia penginapan, 

hotel, restoran dan juga transportasi yang mudah diakses. Sehingga sarana dan 

prasarana tersebut dapat memberikan kemudahan kepada wisatawan, dan 
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sebagai pemenuhan kelengkapan pariwisata. Manfaat dan dampak 

pembangunan pariwisata Oka (2013) menyebutkan:
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1. Manfaat ekonomi, pertama, kesempatan berusaha. Kedua, 
terbukanya lapangan pekerjaan. ketiga, meningkatnya pendapatan 
masyarakat dan pemerintah. Keempat, mendorong pembangunan 
daerah.  

2. Manfaat sosial budaya. pertama, pelestarian budaya dan adat 

istiadat. Kedua, peningkatan kecerdasan masyarakat. Ketiga, 
peningkatan kesehatan dan kesegaran jasmani ataupun rohani. 

Keempat, menggurangi konflik sosial.  

3. Manfaat bagi lingkungan, Pembangunan dan pengembangan 

pariwisata diarahkan agar dapat memenuhi keiginan wisatawan, 

seperti: hidup tenang, bersih, jauh dari polusi, santai dan 

mengembalikan kepenatan fisik dan mental. Oleh sebab itu, 

pengembangan pariwisata merupakan salah satu cara upaya 

melestarikan lingkungan, disamping akan memperoleh nilai tambah 

atas pemanfaatan dari lingkungan yang ada. 

 

1.3.1. Komponen Pariwisata 

 

Dewi (2013), Komponen Pariwisata merupakan komponen-

komponen yang harus ada untuk pengembangan sebuah 

pariwisata, Komponen pariwisata menurut Gugun (2010) meliputi:
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a. Objek dan daya Tarik wisata 

Objek dan daya Tarik wisata dapat berupa alam, budaya 

atau tata hidup dan sebagainya yang memiliki ketertarikan 

untuk dikunjungi atau yang menjadi sarana bagi wisatawan. 

b. Sarana dan fasilitas yang meliputi : 

1) Akomodasi 

Akomodasi adalah tempat bagi seseorang untuk 

tinggal sementara. Akomodasi ini bisa berupa hotel, 

losmen, guest house, pondok, cottage, inn, perkemahan 

dan sebagainya. 

2) Restoran 

Restoran adalah industri jasa yang bergerak 

dibidang penyediaan makanan dan minuman yang 

dikelola secara \kormesil, baik secara mandiri ataupun 

terkait dengan usaha sendiri. 

3) Biro perjalanan 

Adalah suatu badan usaha dimana operasionalnya 

meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari 

seseorang sejak berangkat hingga kembali. 

4) Transportasi atau Jasa angkutan 

Transportasi adalah bidang usaha jasa angkutan 

yang dapat dilakukan melalui darat, laut dan udara. 

5) Prasarana Pariwisata
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Prasarana pariwisata adalah suatu prasarana yang 

diperlukan dalam suatu objek wisata diantaranya adalah: 

a) Jalanraya b). Listrik c). Air Minum d). 

Telekomunikasi e).Pelabuhan. 

1) Sarana wisata 

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah 

tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan 

wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. 

Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah 

tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat 

transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana 

pendukung lainnya 

Terkait pariwisata yaitu sejak 6 Agustus1969 dari awal pemerintah 

telah mengeluarkan Intruksi Presiden R.I No.9 Tahun 1969 dimana dalam BAB 

II pasal 3 di sebutkan bahwa usaha-usaha pengembangan pariwisata di 

Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan 

bagian dari 22 usaha pengembangandan pembangunan serta kesejahteraan 

masyarakat dan negara. 

 Sesuai dengan instruksi presiden tersebut,dikatakan pula bahwa tujuan 

pengembangan pariwisata di Indonesia adalah : 

a. Meningkatkan pendapatan devisa negara pada khususnya dan 

pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan 
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kesempatan kerja serta mendorong kegiatan-kegiatan industri 

penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.
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a. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan 

kebudayaan Indonesia. 

b. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional. 

 Pradikta (2014) unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna 

menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisatameliputi : 

a. Obyek dan Daya Tarik Wisata 

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan 

potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah 

tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar 

pada: 

1) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, 

indah, nyaman dan bersih. 

2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

3) Adanya spesifikasi/ciri khusus yang bersifat langka. 

4) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani 

wisatawan 

5) Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, 

sungai, pantai, hutan dan lain-lain). 

6) Obyek wisata budaya dalam bentuk atraksi kesenian, upacara 

upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek 

buah karya manusia pada masa lampau. 
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a. Prasarana Wisata 

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan 

manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya 

di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, 

terminal, jembatan dan lain sebagainya. 

b. Sarana Wisata 

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang 

diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati 

perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di 

daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, 

restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.  

 Pradikta (2014) menggunakan istilah sarana manajemen, beliau 

menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi/lembaga maka para 

pengelola menggunakan sarana atau alat manajemen yaitu: 

a. Man (Manusia) 

Untuk melakukan berbagai aktivitas dalam organisasi kita 

perlukan manusia.Tanpa adanya manusia, manajer tidak akan mungkin 

mencapai tujuannya.Harus diingat bahwa manajer adalah orang yang 

mencapai hasil melalui orang lain. 

b. Money (Uang) 

Sarana manajemen yang kedua adalah uang. Untuk melakukan 

berbagai aktivitas diperlukan uang. Seperti upah atau gaji orang yang 

mengadakan pengawasan, bekerja dalam proses produksi, membeli 
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bahanbahan peralatan, dan lain sebagainya. Uang sebagai sarana 

manajemen harus digunakan sedemikian rupa. Karena kegagalan atau 

ketidak lancaran proses manajemen sedikit banyak ditentukan atau 

dipengaruhi oleh perhitungan atau ketelitian dalam penggunaan uang. 

a. Material (Bahan-Bahan) 

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan 

material atau bahan-bahan, karenanya dianggap pula sebagai alat atau 

sarana manajemen untuk mencapai tujuan. 

b. Methods (Cara) 

Agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna 

dan hasil guna maka manusia dihadapkan pada berbagai alternative 

method atau cara melakukan pekerjaan. Oleh karena itu metode atau 

cara dianggap pula sebagai sarana atau alat manajemen untuk 

mencapai tujuan.  

c. Market (Pasar) 

Sarana manajemen yang penting lainnya adalah pasar atau 

market. Tanpa adanya pasar, maka tujuan tidak akan mungkin 

tercapai. 

 

2.2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata 

Kata peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan 

ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata 

itu tetapi belum paham arti dari kata tersebut. Soerjono Soekanto 
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(1987:221) mengemukakan definisi peranan lebih banyak 

menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi 

tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat 

dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.  

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995: 571) “peran 

merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud 

dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang 

diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di 

masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : “Peran adalah 

seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat”. 

Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa 

peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau 

kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila 

konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, dapat 

disimpulkan definisi peran adalah organisasi pemerintah yang 

menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah di 

Kota Batam dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Batam. 

Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi 

Daerah mengatur mengenai Dinas yaitu:
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a. Dinas Daerah melakukan unsur pelaksana otonomi daerah. 

b. Dinas Daerah dpimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan 

diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang 

memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. 

c. Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah 

melalui sekretaris daerah. 

Menurut Siagian (1992:128) pemerintah negara pada hakikatnya 

berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya 

dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum 

(legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara 

sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state). Disini terlihat jelas 

bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam 

suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan 

kesejahteraan bagi masyarakatnya. 

Davey (1998:21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama 

pemerintahan, antara lain pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-

fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang 

berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi 

pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan 

penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu 

fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan 

ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar 



 

55 
 

wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan 

peran pemerintah dalam pengkoordinasiaan, perencanaan, investasi dan 

tata guna lahan. 

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam 

pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000: 142-150) yaitu 

pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses 

pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, 

modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan 

tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak 

berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi 

ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan 

bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan 

berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses 

sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, 

pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi 

berkesinambungan. 

b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah 

sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi 

prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya 

pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang 

tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, 

misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena 
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melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit 

menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak 

mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan 

dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya 

konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
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a. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi 

negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-

negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: 

penguasan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran 

manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki 

sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan 

nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang 

produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, 

memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan 

sehingga berorientasi pada masa depan. 

b. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role 

model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, 

positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, 

kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, 

kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan 

sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara. 

b. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai 

kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan 

bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai 

pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, 

kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh 

masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas 

pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak 
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bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan 

sendiri oleh pemerintah.
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Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Siagian, (Blakely, 1989:78-

81) dalam Mudrajad Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa peran 

pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (entrepreneur), 

koordinator, fasilitator dan stimulator. 

a. Wirausaha (entrepreneur), sebagai wirausaha pemerintah daerah 

bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. 

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan 

bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat 

dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau 

alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan 

perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk 

tujuan tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa 

membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa 

mensejahterakan perekonomian di sekitar. 

b. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai 

coordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan 

strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perenanaan 

pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan 

pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di 

wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di 

mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan 

bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat 

lainnya.
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a. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan 

melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini 

dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan 

prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. 

b. Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan 

pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang 

akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke 

daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang 

ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas 

dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang 

kepariwisataan pemerintah daerah dapat mempromosikan tema 

atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.  

 

Pitana dan Gayatri (2005:95), mengemukakan pemerintah daerah 

memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya 

sebagai :
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a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah 

daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata 

terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang 

pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus 

diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan 

dengan baik. 

b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata 

peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang 

mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Batam. Adapun pada prakteknnya 

pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, 

baik itu swasta maupun masyarakat. 

c. Dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat 

berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta 

dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah 

daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata 

memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar 

diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi 

perkembangan pariwisata. 

 

Menurut Oka A. Yoeti (2001: 187) ada tiga hal yang mendasar yang 

dianggap penting dapat mempengaruhi, mengapa diperlukan suatu 

orgnisasi pariwisata yang efektif pada suatu daerah, yaitu : 

a. Adanya penyebaran arus lalu lintas pariwisata ke arah luar dari pusat 

pusat pariwisata yang menyebabkan ketidaksiapan daerah untuk 

memberikan fasilitas dan kenyamanan yang memuaskan bagi wisatawan. 

b. Meningkatnya kebutuhan daerah, sehingga industri pariwisata 

diharapkan bisa menjadi katalisator pembangunan dan dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga memerlukan suatu 

organisasi yang dapat diandalkan mengelola pariwisata sebagai suatu 

industri.
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c. Kebutuhan wisata yang dimiliki setiap orang menyebabkan pariwisata 

semakin berkembang pesat, sehingga diperlukan organisasi pariwisata 

yang dapat meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang 

berkunjung pada suatu daerah. 

Ketiga hal tersebut mempunyai implikasi penting bagi 

pembangunan fisik. Selain fisik, maka koordinasi dan manajemen 

organisasi pariwisata sangat diperlukan demi terwujudnya pariwisata 

yang profesional dan bisa memberikan kepuasan terhadap wisatawan. 

Terkadang ada destinasi pariwisata di suatu daerah yang sangat potensial, 

tetapi organisasi pariwisata tidak mampu mengelola dengan baik sehingga 

destinasi pariwisata tersebut akan kurang diminati oleh wisatawan.  

Disinilah Organisasi Pariwisata Daerah dalam hal ini Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan dapat memainkan peran penting, terutama 

melakukan koordinasi terhadap semua potensi dan sumber-sumber daya 

yang terdapat di daerah itu, sehingga harapan terhadap pariwisata sebagai 

katalisator bagi pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah itu.  

Menurut Burkard dan Medik dalam Oka A. Yoeti (2001: 188) 

kegiatan pokok yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi pariwisata 

diantaranya adalah : 

a. Melakukan koordinasi dalam menyusun strategi 

pengembangan dan perencanaan pemasaran pariwisata di 

saerahnya dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan 

kegiatan pariwisata di daerah itu.
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a. Mewakili kepentingan daerah dalam pertemuan-pertemuan 

yang menyangkut kepentingan pengembangan pariwisata, 

baik di tingkat nasional maupun internasional.  

b. Mendorong pembangunan fasilitas dan kualitas pelayanan 

yang sesuai dengan selera wisatawan yang terdiri dari 

bermacam-macam segmen pasar. 

c. Menyusun perencanaan pemasaran dengan mempersiapkan 

paketpaket wisata yang menarik bersama dengan para 

perantara, meningkatkan kualitas pelayanan dan 

penyebarluasan informasi kepada wisatawan secara periodik.  

Organisasi pariwisata di daerah sangat ideal kalau dapat menyusun 

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPA) yang 

diharapkan dapat dijadikan pedoman pengembangan dan perencanaan 

pemasaran strategis bagi daerah itu sebagai daerah tujuan wisata yang 

mengharapkan lebih banyak wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. 

Menurut Oka A. Yoeti (2001 : 48), organisasi yang telah diberikan 

wewenang dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya harus dapat 

menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan 

wilayahnya karena fungsi dan tugas dari organisasi pariwisata pada 

umumnya adalah : 

a. Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan dengan 

segala fasilitas dan potensi yang dimilikinya. 

b. Melakukan koordinasi diantara bermacam-macam usaha, 

lembaga, instansi dan jawatan yang ada dan bertujuan untuk 

mengembangkan industri pariwisata. 

c. mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada 

orang banyak, sehingga mereka mengetahui untung dan 

ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri. 

d. Mengadakan program riset yang bertujuan untuk 

memperbaiki produk wisata dan pengembangan produk-

produk baru guna dapat menguasai pasaran di waktu-waktu 

yang akan datang. 



 

62 
 

a. Menyediakan semua perlengkapan dan fasilitas untuk 

kegiatan pariwisata. 

b. Merumuskan kebijakan tentang pengembangan 

kepariwisataan berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan secara teratur dan berencana. 

 

Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebabkan adanya 

pendelegasian dan pengaturan sektor-sektor tertentu pada satuan tingkat 

daerah. Begitu pula dengan bidang pariwisata, organisasi pemerintah yang 

bertanggung jawab dalam bidang pariwisata adalah Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan.  

Secara garis besar peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah 

melakukan tugas pemerintah dengan mengelola pariwisata dan 

kebudayaan yang ada di suatu daerah. Secara spesifik adalah 

memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata 

yang ada di daerah. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh ahli, maka 

peneliti bisa menyimpulkan bahwa peran Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Batam mencakup pendorong bagi masyarakat local agar 

senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya 

(motivator), penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (fasilitator), 

kerjasama yang sinergis dengan berbagai stakeholder pariwisata 

(dinamisator). 
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1.2.1. Tinjauan Dualisme Pemerintah antara Badan Pengusahaan 

Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam  

Lahirnya Kota Batam menimbulkan  tumpang tindih 

kewenangan antara Pemko Batam dengan Badan Pengusahaan atau 

Otorita Batam. Eksistensi kedua lembaga yang didukung oleh 

struktur dan substansi hukum yang berbeda menyebabkan kebijakan 

pengelolaan Pulau Batam tidak harmonis.  

Keberadaan Badan Pengusahaan yang didahului oleh Otorita 

Batam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan 

memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan Pulau Batam 

dan semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 

Nomor 44 Tahun 2007, serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomorr 5 Tahun 2011 secara vis a vis dengan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang- Undang Nomor 53 

Tahun 1999. 

Hadirnya daerah otonom yaitu Kota Batam menimbulkan 

tumpang tindih kewenangan antara Pemko Batam dengan Badan 

Pengusahaan. Eksistensi kedua kelembagaan tersebut yang didukung 

oleh substansi hukum dan struktur yang berbeda membuat 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan Batam tidak harmonis. Tumpang 
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tindih tersebut terdapat dalam beberapa urusan di Batam, di 

antaranya adalah masalah lahan. Bidang pertanahan di Pulau Batam 

merupakan bidang yang kewenangan pengelolaannya dimiliki oleh 2 

(dua) institusi pemerintahan daerah , yaitu antara Pemko Batam dan 

Badan Pengelola Batam.  

Pemko mendasarkan kewenangannya pada ketentuan pasal 9 

ayat (4) jo Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada hakikatnya 

telah menyatakan bahwa bidang ‘pertanahan’ merupakan Urusan 

Pemerintahan kongkuren yang diserahkan ke daerah yang menjadi 

dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan Badan Pengelola 

Batam mendesarkan kewenangannya pada Keputusan Presisden 

Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang 

terkait hak penggunaan tanah serta Undang-undang 36 Tahun 2000 

yang terkait kewenangan menerbitkan izin usaha yang didirikan di 

atas tanah.  

Dengan demikian Badan Pengelola Batam ‘juga’ memiliki 

kewenangan ‘yang sama’ dengan Pemko Batam di bidang 

pertanahan. Benturan kewenangan antara Badan Pengusahaan 

dengan Pemerintah Kota Batam juga terjadi pada bidang lainnya 

antara lain pengelolaan kepelabuhan dan kebandarudaraan di Batam, 

masalah perizinan dan urusan kepariwisataan.
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Munculnya dualisme kewenangan di Kota Batam selain 

karena adanya implementasi desentralisasi juga dipengaruhi oleh 

faktor lain yaitu Pertama, adanya benturan regulasi antara 

Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Kedua, 

tidak adanya peraturan tentang hubungan kerja antara Pemerintah 

Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Ketiga, adanya tarik 

menarik kepentingan dalam pengelolaan keuangan atas sumber daya 

dan perizinan yang ada di Kota Batam.  

Adanya dualisme kewenangan dalam pelayanan administrasi 

penanaman modal di Kota Batam memiliki dampak negative bagi 

investor, dampak tersebut antara lain: Pertama, Tidak adanya 

kepastian hukum bagi investor selaku penanam modal. Kedua, 

Prosedur dan waktu perizinan yang lebih panjang dan lama Ketiga, 

Double cost atau biaya tambahan bagi investor 

 



 

66 
 

BAB III  

DESKRIPSI WILAYAH 

3.1  Gambaran Umum Kota Batam 

3.1.1  Gambaran umum dan Keadaan Geografis Kota Batam 

Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang, 

Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 Kota Batam terletak antara  0”25 ’29” - 

1˚15 ‘00” Lintang Utara dan 103˚34’35” - 104˚26’ 04” Bujur Timur. Dengan luas 

wilayah 3.990 km². Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat 

strategis, yaitu pada jalur pelayaran dunia internasional, berdasarkan wilayah 

daratan Kota Batam terdiri lebih dari 400 pulau, 329 pulau diantaranya telah 

bernama, termasuk didalamnya pulau – pulau yang berada pada periper dalam 

batasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatas dengan negara 

tetangga yakni Singapore dan Malaysia.  

Keadaan geologi wilayah Kota Batam, seperti daerah lainnya dalam 

wilayah paparan continental Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau – 

pulau yang tersebar merupakan sisa – sisa erosi atau penyusutan dari daratan 

pratersier yang membentang dari semenanjung Malaysia dan Pulau Singapura 

pada bagian utara sampai dengan pulau – pulau Moro dan Kundur serta Karimun 

di bagian selatan. Kota Tanjungpinang yang merupakan pusat pemerintahan 

Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan terletak disebelah timur dan 

memiliki keterkaitan secara emosional. Permukaan tanah Kota Batam pada 

umumnya dapat digolongkan datar dengan variasi daerah berbukit – bukit dengan  


