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ABSTRACT 

Tourism potential in an area is an asset for the area and requires a strategy to develop it. 

This research was conducted with the aim to determine tourism development strategies and 

the effectiveness of the development of Bokori Island tourism objects in the province of 

Southeast Sulawesi. This study describes the development of tourism on the island of Bokori 

using descriptive methods. This is in accordance with the conceptualization of the tourism 

system according to the applicable law. The concept and data obtained explain the 

development of tourism potential and Bokori Island tourism development strategies. 

Tourism is expected to be able to have a positive impact on the world of Indonesian tourism, 

especially for the province of Southeast Sulawesi, so that development assistance is needed 

from the government of the Department of Tourism and the community in developing 

tourism potential in the province of Southeast Sulawesi. 

Keyword: Development of Bokori Island tourism potential. 

ABSTRAK 

Potensi pariwisata yang ada di suatu daerah menjadi aset bagi daerah tersebut dan 

membutuhkan strategi untuk mengembangkannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui strategi pengembangan pariwisata dan efektifitas pengembangan objek 

wisata Pulau Bokori di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai 

pengembangan pariwisata di Pulau Bokori dengan menggunakan metode deskriptif. Hal ini 

sesuai dengan konseptualisasi sistem pariwisata menurut undang-undang yang berlaku. 

Konsep dan data yang diperoleh menjelaskan pengembangan potensi pariwisata dan 

strategi pengembangan objek wisata Pulau Bokori. Pariwisata diharapkan mampu 

memberikan dampak yang positif bagi dunia pariwisata Indonesia, khususnya bagi provinsi 

Sulawesi Tenggara, sehingga diperlukan bantuan pengembangan dari pihak pemerintah 

Dinas Pariwisata dan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata di provinsi 

Sulawesi Tenggara.  

Kata kunci: pengembangan, potensi, wisata, Pulau Bokori. 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan 

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan 
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keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, 

mengurus dan melayani kebutuhan para wisatawan baik wisatawan nusantara 

maupun wisatawan mancanegara.  

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki pulau terbanyak di 

dunia dimana dari 75% wilayahnya berupa laut. Keberadaan pulau-pulau tersebut 

menyimpan berbagai potensi wisata dan dapat dimanfaatkan ataupun dikelola oleh 

negara sebagai sarana pertahanan dan ekonomi, khususnya pendapatan dibidang 

pariwisata. Industri pariwisata Indonesia semakin berkembang dan memperlihatkan 

berbagai jenis potensi wisata yang dimiliki, mulai dari jenis wisata alam, wisata 

budaya, dan wisata religi. Destinasi wisata yang ada di Indonesia sangat beragam, 

diantaranya wisata pegunungan, air terjun, goa, pantai dan pulau-pulau yang sangat 

indah. 

Wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari pulau-pulau kecil dan ada sekitar 68 

lokasi terumbu karang yang telah diidentifikasi potensial untuk pengembangan 

kawasan ekowisata bahari. Untuk para pecinta wisata bawah laut sudah pasti tidak 

akan asing lagi dengan pulau Wakatobi yang merupakan salah satu kabupaten yang 

ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan keindahan bawah lautnya, yang tidak 

kalah dari keindahan bawah laut yang ada di Raja Ampat ataupun juga yang ada di 

Papua Barat. Namun, pesona wisata yang akan dikembangkan di Provinsi Sulawesi 

Tenggara tidak hanya berbatas pada keindahan bawah laut milik kabupaten 

Wakatobi, tetapi juga dari beberapa pulau yang dapat dijadikan sebagai salah satu 

destinasi pariwisata di provinsi Sulawesi Tenggara, seperti pulau Bokori yang tidak 

kalah indahnya dengan keindahan dari pulau Gili Trawangan, pulau Gili Manuk 

dan pulau Gili Air di Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

Objek wisata pulau Bokori dengan jarak kurang lebih 10 mil laut dari kota 

Kendari, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain dapat menikmati 

keindahan bawah laut, pengunjung juga dapat memanjakan diri di hamparan pasir 

putih di sekeliling pantai Bokori. Dunia pariwisata nasional mengakui bahwa 

kunjungan wisatawan mancanegara sekarang ini telah beralih dari Bali ke Nusa 

Tenggara Barat karena daya tarik objek wisata di provinsi itu sangat luar biasa. Dan 

tidak menutup kemungkinan, Pulau Bokori di Provinsi Sulawesi Tenggara juga 

akan menjadi pilihan destinasi wisata selain Bali.  

Pemerintah pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara 

berkeyakinan akan banyak wisatawan yang tertarik mengunjungi pulau Bokori jika 

sudah dikembangkan dan diperkenalkan ke dunia. Selama ini, Provinsi Sulawesi 

Tenggara belum mengenalkan keindahan wisata alam pulau Bokori secara luas ke 

dunia luar karena masih berkonsentrasi dalam membenahi berbagai fasilitas 

pendukung di pantai Bokori. Fasilitas pendukung pariwisata tersebut yang paling 

diutamakan oleh pemerintah, seperti fasilitas air bersih dan ketersediaan energi 

listrik, termasuk cottage tempat para pengunjung beristirahat atau menikmati 

kendahan dari pemandangan pantai Bokori. Sejak 2 (dua) tahun terakhir ini 

pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara telah menyediakan fasilitas pendukung di 

pantai Bokori.  

Dengan melihat keelokan pulau Bokori dan letaknya yang sangat dekat dengan 

ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, pihak pemerintah provinsi mulai gencar 
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mengembangkan dan mengenalkan keunikan dan keelokan pulau Bokori kepada 

para wisatawan, baik para wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. 

Keindahan alam dan karakteristik ekosistem yang dimiliki oleh pulau Bokori 

merupakan destinasi wisata yang mengutamakan sumber daya di atas laut dan 

bawah laut, seperti driving, snorkling, selancar, jet ski, dan lain sebagainya. 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjadikan pulau Bokori sebagai 

salah satu tempat wisata unggulan di Sulawesi Tenggara Pulau Bokori dengan 

segala keindahan alamnya yang masih sangat alami. Diperlukan upaya pemerintah 

provinsi untuk mengelola pariwisata di pulau Bokori dan tempat-tempat wisata 

lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan, Penulis ingin mengetahui strategi pengembangan objek wisata pulau 

Bokori yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara.  

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu 

untuk menjelaskan tentang mengembangkan potensi wisata pulau Bokori provinsi 

Sulawesi Tenggara. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah strategi 

pengembangan dan potensi wisata pulau Bokori di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi ke pulau Bokori dan 

didapat dengan cara dokumentasi dari beberapa situs resmi, seperti 

https://sultra.bps.go.id/, https://sultra.antarnews.com/, dan web-web resmi lainnya 

yang relevan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan 

wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut Karyono 

(1997:15), pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha 

dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. 

Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara 

perorangan ataupun kelompok di dalam wilayah negara lain. Kegiatan tersebut 

menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh 

pemerinth (Dinas Pariwisata) atau masyarakat agar dapat menarik minat wisatawan. 

Pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan sektor yang masih 

berpeluang untuk dikembangkan dengan lebih baik lagi. Potensi wisata alam, 

wisata bahari, agrowisata dan wisata budaya masih banyak dapat dikembangkan 

lebih optimal dengan memanfaatkan kekayaan pemandangan alam di pulau Bokori. 

Program pengembangan dari pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi 

Tenggara terhadap pulau Bokori, antara lain berupa peningkatan pengamanan 

pantai, penataan kawasan, penyediaan tenda mini yang bisa digunakan untuk 

https://sultra.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html
https://sultra.antarnews.com/berita/291824/pulau-bokori-dan-masa-depan-pariwisata-sultra.html
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berbagai kegiatan. Tujuannya adalah untuk kenyamanan para wisatawan ataupun 

juga dapat menarik minat wisatawan nusantara dan mancanegara. 

Pengembangan suatu pariwisata harus disesuaikan dengan potensi dan keelokan 

objek wisata yang dimilikinya oleh suatu objek wisata. Merupakan kesempatan 

yang sangat baik bagi pemerintah provinsi untuk membuktikan kemampuannya 

dalam mengembangakan objek wisata yang menjadi hak daerahnya. Berkembang 

atau tidaknya objek pariwisata tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan dan 

kemauannya untuk mengubah potensi wisata di daerahnya. Dinas pariwisata bebas 

berkreasi dan berekspresi untuk mengembangkan potensi wisatanya, dengan tidak 

melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu perundang-undangan. 

Potensi wisata Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa potensi wisata alam, budaya, 

kesenian, dan sebuah peninggalan nenek moyang. Hal-hal tersebut saling 

melengkapi elemen dalam sebuah objek wisata. Dengan membiarkannya saja, itu 

tidak akan mendatangkan sebuah perubahan. Berikut ini adalah beberapa strategi 

mengembangkan potensi wisata daerah, antara lain:  

a. Mengenali terlebih dulu potensi wisata yang ada secara bersama;  

b. Mengajak seluruh warga agar menyadari potensi wisata yang mereka miliki; 

c. Mengkomunikasikan dengan beberapa pihak terkait; 

d. Mempublikasikan, baik secara langsung ataupun melalui media; 

e. Pengelolaan dan manajemen oleh orang-orang yang memahami dan sadar akan 

kebutuhan wisata; dan 

f. Melakukan monitoring terhadap pengembangan potensi wisata yang dilakukan. 

Tabel 1 menyajikan kriteria dan standar minimal sarana prasarana wisata suatu 

daerah. 

Tabel 1. Kriteria dan Standar Minimal Sarana Prasarana Wisata Daerah 

No 

 

Kriteria Standar Minimal 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

Obyek 

 

Akses 

 

 

Akomodasi  

 

Fasilitas 

 

 

 

 

 

Transportasi  

 

Salah satu dari unsur alam, sosial, dan 

budaya. 

 

Jalan, kemudahan rute, tempat parker, dan 

harga parker yang terjangkau. 

 

Pelayanan penginapan (hotel, wisma, 

losmen). 

 

Agen perjalanan, pusat informasi, fasilitas 

kesehatan, pemadam kebakaran, 

hydrant, TIC (Tourism 

Information Center), guiding 

(pemandu wisata), plang 

informasi, petugas entry dan exit.  
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6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

 

14. 

 

Catering Service  

 

 

Aktifitas rekreasi  

 

 

Pembelanjaan 

 

Komunikasi 

 

 

System perbankan  

 

Kesehatan 

 

Keamanan 

 

Kebersihan  

 

 

 Sarana ibadah 

 

Adanya modal transportasi yang nyaman 

sebagai akses masuk. 

 

Pelayanan makanan dan minuman (restoran, 

kantin, rumah makan). 

 

Aktifitas di lokasi wisata seperti berenang, 

jalan-jalan, dan lain-lain.  

 

Tempat pembelian barang-barang umum. 

 

Adanya TV, sinyal telepon, akses internet, 

penjual voucher pulsa. 

 

Adanya bank dan ATM.  

 

Pelayanan kesehatan.  

 

Adanya jaminan keamanan. 

 

Adanya tempat sampah dan rambu-rambu 

peringatan tentang kebersihan. 

 

Fasilitas sarana ibadah. 

 
Sumber :https://cvinspireconsulting.com/konsep-pengembangan-pariwisata.html 

Tabel di atas menjelaskan tentang kriteria dan standar minimal sarana prasarana 

suatu daerah wisata. Pengembangan sarana wisata di daerah tujuan pariwisata 

maupun obyek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif. Sarana wisata secara kuantitatif merujuk pada 

jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif menunjukkan 

pada mutu pelayanan para wisatawan. Model pengembangan wisata yang 

dikembangkan oleh Robert (Yoety, 1990) digambarkan pada gambar 1 berikut ini : 
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Gambar 1. Model Pengembangan Wisata 

Sumber: https://cvinspireconsulting.com/konsep-pengembangan-pariwisata.html 

Gambar di atas merupakan model pengembangan pariwisata yang di definisikan 

oleh Robert (Yoety, 1990) yaitu kelincahan dalam berusaha harus dilakukan agar 

pendapatan selama musim kedatangan wisatawan bisa menjadi penyeimbang bagi 

musim sepi dari kedatangan wisatawan-wisatawan tersebut. Pengaruh yang 

ditimbulkan oleh pariwisata terhadap ekonomi ada dua ciri, yang pertama produk 

pariwisata tidak dapat disimpan, yang kedua permintaannya sangat tergantung pada 

UU Pariwisata  

Nomor 10 Tahun 2009 

 

Konservasi Lingkungan  

 

Tourist Destination 

 

Revitalisasi Sejarah dan 

Budaya 

Kearifan lokal 

 

Ekonomi kreatif  

 

Pengembangan SDM 

 

Tourist Attraction  

 

Transportation  

 

Accommodation  

 

Souvenir Shop 

 

MICE 

 

Stakeholder 

 

Pemerintah 

 

Pengusaha 

 

Masyarakat 

 

Soft and Hard 

Accessibility 

 

Tourism  

Competitive Advantage 

 

Tourism Marketing and 

Promotion 
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musim. Berarti dapat disimpulkan bahwa kedatangan wisatawan meningkat pada 

bulan tertentu dan ada aktivitas yang tinggi, sementara pada bulan-bulan yang lain 

hanya terdapat sedikit kegiatan atau pengunjung.  

 Adapun definisi pariwisata menurut Yoeti (1996:108) adalah suatu 

perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah 

di tempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup, 

guna bertamasya dan rekreasi atau hanya sekedar memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam. 

Pengertian tentang pariwisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. 

Namun, pada hakikatnya pariwisata itu adalah suatu bentuk wisata yang 

bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami (natural areal), dan 

dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya 

bagi masyarakat setempat. Pada dasarnya bentuk pariwisata merupakan konservasi 

yang dilakukan oleh penduduk dunia. Atas dasar pendapat ini, bentuk pariwisata 

pada dasarnya merupakan bentuk konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia. 

Dimana pada awalnya pariwisata ini dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang 

menginginkan daerah tujuan wisatanya itu tetap utuh dan lestari, disamping budaya 

mempertahankan budaya lokal dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. 

Namun, dalam perkembangannya ternyata bentuk pariwisata ini berkembang 

karena banyak digemari oleh wisatawan. Pariwisata sebagai bentuk baru dari 

kegiatan perjalanan wisata bertanggungjawab di daerah yang masih alami atau 

daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam, dimana tujuannya selain untuk 

menikmati keindahan juga dapat melibatkan unsur pendidikan, pemahaman dan 

dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam dan peningkatan pendapatan 

masyarakat setempat sekitar daerah tujuan pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Pariwisata pulau Bokori merupakan salah satu destinasi wisata di Provinsi 

Sulawesi Tenggara setelah pulau Wakatobi dan pulau Labengki yang juga terletak 

di provinsi yang sama.Tempat wisata ini banyak dikunjungi pada saat liburan tahun 

baru dan setelah lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Pada saat inilah 

pengunjungnya mencapai ribuan orang perharinya. Hal tersebut terbukti dengan 

banyaknya daftar tunggu pemesanan vila yang ada di pulau berpasir putih tersebut 

dan air lautnya yang biru. Banyak pengunjung yang tertarik dengan potensi wisata 

pulau Bokori karena memiliki bentang bibir pantai yang indah dengan taburan pasir 

putih yang bersih dari sampah. Airnya yang juga bersih sehinga mengundang selera 

para wisatawan untuk ikut menikmati keindahan Pulau Bokori.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan objek wisata 

Pulau Bokori di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu : 

1) Perjalanan pariwisata yang bertanggung jawab;  

2) Kegiatan pariwisata diakukan di daerah-daerah yang masih alami atau daerah 

yang dikelola berdasarkan kaidah alam; 

3) Tujuannya selain memiliki pesona alam, juga untuk mendapatkan tambahan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai fenomena alam dan budaya; 

4) Memberikan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam; dan 
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5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Tujuan dari pengembangan potensi objek wisata Pulau Bokori adalah untuk 

menciptakan kelestarian masyarakat sekitar pulau tersebut serta meningkatkan taraf 

hidup yang lebih baik dan merata. Pada dasarnya pengembangan potensi pariwisata 

tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan fasilitasnya, terutama air bersih dan 

energi listrik guna kenyamanan pengunjung. Dan untuk menjadikan Pulau Bokori 

tersebut menjadi objek wisata daerah yang banyak diminati wisatawan nusantara 

maupun mancanegara. Pemerintah Dinas Pariwisata bekerja sama dengan 

masyarakat setempat dalam meningkatkan kualitas dari pantai tersebut dengan cara 

selalu diadakan acara-acara kebudayaan guna mengenalkan bahwa pariwisata 

Sulawesi Tenggara khususnya Pulau Bokori sangatlah menarik jika dikunjungi 

dengan keindahan pantai dan wisata bawah lautnya. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah Dinas Pariwisata 

dalam kegiatan pengembangan objek wisata Pulau Bokori masih memiliki 

kekurangan dalam meningkatkan potensi wisatanya itu sendiri, agar menjadi salah 

satu destinasi pariwisata andalan di Sultra. Dengan itu pemerintah bekerja sama 

dengan masyarakat sekitar pulau tersebut untuk meningkatkan kualitas wisata Pulau 

Bokori.Namun, secara bertahap pemerintah daerah semakin mengembangkan 

potensi pariwisata yang ada.Dengan hal tersebut jika dihubungkan dengan kriteria 

dan standard minimal sarana prasarana wisata daerah dan model pengembangan 

wisata, dapat dilihat pemerintah daerah semakin meningkatkan sector pariwisata 

serta menyangkut budaya dan ekonomi di Sultra. 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan potensi pariwisata 

Pulau Bokori masih memilki kendala, baik dari segi penyediaan fasilitas-fasilitas 

pendukung masih belum optimal ataupun juga dari segi infrastruktur dimana hal 

tersebut belum mendukung dalam pengembangan pariwisata di Sultra sebab masih 

kurangnya pemerintah untuk penyediaan infrastruktur. Dapat dilihat bahwa dari 

segi fasilitas pendukung pariwisata masih terbatas.Namun, hal tersebut tidak 

mengurangi rasa penasaran pengunjung atau wisatawanluar untuk menikmati 

keindahan pariwisata Pulau Bokori yang masih alami dan tetap terjaga keasriannya. 
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