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Rekomendasi
1. Persiapan sumber daya manusia (SDM)
wisata, Persiapan sumberdaya manusia
dilakukan dengan memberikan pembinaan/
pelatihan kepada pihak pengelola dan
masyarakat di dalam dan sekitar kawasan
obyek wisata. Kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan tambahan ilmu pengetahuan
mengenai potensi obyek wisata, pelayanan
wisatawan, perawatan terhadap fasilitas dan
infrastruktur yang ada agar kegiatan wisata
di Pulo Aceh di masa mendatang dapat
berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
2. Diversifikasi
usaha,
Menyiapkan
perencanaan paket-paket atau usaha
pengembangan wisata seperti penerimaan
wisatawan termasuk pusat informasi jenis
kegiatan yang ada di Pulo Aceh, wisata
kampung nelayan/pedesaan dan aktivitas
nelayan di sekitar kawasan dengan,
mengamati,
mempelajari,
menikmati
kehidupan tradisional masyarakat desa
dengan segala kesederhanaannya yang
sulit dijumpai di perkotaan. Selanjutnya
penyiapan paket wisata pengamatan penyu
(melihat proses penangkaran penyu), wisata
selancar, wisata susur pantai, dan wisata
fotografi. Selain itu, usaha lainnya yang
perlu direncanakan oleh masyarakat yaitu,
rumah makan/warung yang menyediakan
kebutuhan pokok, pemandu/penunjuk arah
(guide), sentral penjualan jajanan khas,
pusat kerajinan, pengenalan/pelestarian
seni budaya dan sejarah, dan kebutuhan
lain yang mendukung wisata di Pulo Aceh.
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Ringkasan Eksekutif
Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan
yang telah dibuat dapat disimpulkan
beberapa hal, diantaranya:
1. Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh
Besar memiliki 6 (enam) Desa yang
mempunyai potensi sumber daya alam
alami dan keunikan sosial budaya yaitu
Desa Pasi Janeng (panorama pantai, dan
lokasi batu cincin), Desa Rabo (panorama
pantai, dan kesenian), Desa Deudap
(panorama pantai, dan mercusuar),
Desa Alue Riyeung (panorama alam,
dan makam kerajaan Kandang), Desa
Gugop (panorama pantai, dan lokasi
penyu), dan Desa Meulingge (panorama
alam, lokasi penyu, dan mercusuar
peninggalan Belanda) serta aktivitas
masyarakat,
2. Berdasarkan analisis SWOT diketahui
kelemahan yang dimiliki sangat dominan
dengan adanya potensi sumber daya
alam, sehingga diharapkan kedepan
adanya dukungan pemerintah daerah
dan masyarakat Selain itu adanya
peluang usaha bagi masyarakat dalam

BAPPEDA ACEH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ACEH

menambah pendapatan masyarakat, dan
hubungan dengan daerah lain semakin
terbuka terutama dalam publikasi dan
informasi mengenai daya tarik obyek
wisata, maka strategi yang dihasilkan
yaitu persiapan sumber daya manusia
melalui pelatihan teknis dan manajerial,
perlibatan masyarakat dalam kegiatan
proses perencanaan, pelaksananan
dan evaluasi, diversifikasi produk,
dan penyusunan standar operation
procedure (SOP) bagi pengelola dalam
pengembangan wisata di Pulo.

Pendahuluan
Kecamatan Pulo Aceh merupakan kecamatan
kepulauan yang berada di dalam wilayah
administrasi Kabupaten Aceh Besar. Secara
geografis Kecamatan Pulo Aceh terletak pada
ujung barat pulau Sumatera yang berbatasan
langsung dengan Selat Malaka dan Lautan
Hindia. Untuk mencapainya dapat ditempuh
± 90 km dari Ibukota Kabupaten Aceh Besar
dan ± 30 km dari Ibukota Provinsi Aceh.
Panorama alam terutama pantai di Pulo Aceh
sangat khas dan unik. Potensi alam tersebut

1

1

antara lain, landai, berpasir putih, ketinggian
ombak mencapai 2 meter, terumbu karang,
lobster, penyu belimbing, rusa, dan budidaya
rumput laut. Sementara potensi budaya dan
peninggalan sejarah terdapatnya makam
Kerajaan Kandang, dan menara mercusuar
peninggalan Belanda tahun 1895 sehingga
menjadi potensi sejarah dan budaya yang
memungkinkan pengunjung untuk wisata
ziarah dan budaya.
Adapun
tujuannya
adalah
untuk
mengembangkan potensi wisata di Pulo Aceh,
dan secara rinci yaitu, 1) inventarisasi potensi
wisata alam di Pulo Aceh, dan 2) menyusun
rencana pengembangan wisata alam di Pulo
Aceh

Penyu Belimbing di Desa Gugop (Dok. Penulis)

Konsep Pengembangan Wisata
di Pulo Aceh
Pengembangan wisata di Kecamatan Pulo
Aceh Kabupaten Aceh sesuai dengan analisis
SWOT dapat memberikan pemahaman
kepada
stakeholder
tentang
konsep
pengembangan ekowisata sehingga dapat
diterapkan untuk mengelola obyek ekowisata
yang ada di Kabupaten Aceh Besar khususnya
dan Provinsi Aceh pada umumnya dengan
pertimbangan upaya perlindungan sumber
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daya alam, pengembangan dan peningkatan
ekonomi serta pemberdayaan masyarakat
sekitarnya secara bertanggungjawab dan
berkelanjutan.
Selanjutnya sebagai bahan acuan untuk
memberikan gambaran dan pedoman kepada
kelompok Panglima Laot, Panglima Uteun,
dan Tokoh adat/budaya dalam rencana dan
pengelolaan pengembangan obyek wisata
di Kecamatan Pulo Aceh, dan memberikan
bahan pengetahuan dan pemahaman kepada
masyarakat Pulo Aceh tentang konsep
pengembangan ekowisata dapat dilihat di
Tabel 1.
Sementara itu sasaran yang dapat dilakukan
yaitu melakukan usaha bersama dalam
pengembangan wisata di Pulo Aceh yang
berbasis kemitraan antara Pengelola,
Pemerintah Daerah, Litbang, LSM, Perguruan
Tinggi, Lembaga Donor, Swasta, dan
masyarakat, serta pihak terkait lainnya
dalam menciptakan pengelolaan wisata yang
optimal di Pulo Aceh, melakukan pendidikan
dan pelatihan tentang ekowisata terhadap
LSM atau kelompok masyarakat yang
mengurus dan pengelola wisata di Pulo Aceh,
meningkatkan keterampilan dan pengetahuan
yang profesional mengenai konsep ekowisata
terutama kepada masyarakat di dalam
dan di sekitar kawasan melalui pelatihan
dan bimbingan, meningkatkan peran serta
kelompok Panglima Laot, Panglima Uteun,
dan Tokoh adat/budaya yang terlibat di dalam
kegiatan ekowisata dan ikut bertanggungjawab
apabila terjadi perubahan-perubahan ekologi,
serta mengambil langkah-langkah yang tepat
untuk menanganinya, mendorong peningkatan
pelayanan kepada masyarakat Pulo Aceh
sebagai kebutuhan dasar bagi wisatawan,
melakukan kerja sama dengan stakeholder
tentang penyusunan standar operation
procedure (SOP) bagi pengelola wisata alam di
Pulo Aceh.

Tabel 1. Aspirasi masyarakat di Pulo Aceh
No

Aspirasi Masyarakat di Pulo Aceh

1

Perlu pelestarian nilai budaya dan sejarah yang ada

2

Pemerintah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan
tentang wisata

3

Belum adanya keterlibatan masyarakat dalam
merencanakan dan pengambilan keputusan terhadap
pengembangan wisata

4

Minimnya dana yang dimiliki Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Besar untuk pengelolaan dan
mengembangkan obyek-obyek wisata

5

Perlu adanya promosi dan publikasi informasi mengenai
daya tarik obyek wisata

6

Adanya dukungan pemerintah daerah untuk
mengembangkan wisata

7

Belum ada dukungan dana yang dapat menjamin usaha
wisata

8

Adanya dukungan masyarakat

9

Hubungan dengan daerah lain semakin terbuka

10

Pengetahuan tentang ekowisata masih rendah

11

Aksesibilitas kurang baik

12

Kurangnya keamanan dan perlindungan keselamatan
dari OTK (orang tak dikenal)

Metode
Metode yang dilakukan non experimental
(deskriptif eksploratif), observasi langsung
ke lokasi yang mempunyai potensi wisata
dan studi literatur. Selanjutnya, data primer
adalah pendapat masyarakat tentang potensi
wisata dilakukan dengan cara Focus Group
Discussion (FGD) dan wawancara mendalam.
Sementara pengumpulan data sekunder
dilakukan dengan studi pustaka/literatur.
Data tersebut selanjutnya dideskripsikan
kemudian di analisis mengunakan analisis
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats), lihat Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Data Yang di Kumpulkan
Kegiatan

Pengumpulan data
primer

Jenis Data

Potensi fisik dan biologi/
kawasan wisata
Keanekaragaman hayati
Potensi sosial budaya,
(peninggalan sejarah,
budaya, dan adat istiadat)
Aspirasi, dan harapan
masyarakat
Sarana prasarana
(Identifikasi pendukung
seperti akomodasi,
fasilitas, aksesibilitas, jenis
atraksi Obyek Daya Tarik
Wisata Alam)

Pengumpulan data
Sekunder

Keadaan umum kawasan
Pulo Aceh yang terdiri dari
letak, luas wilayah, status
kawasan, kondisi iklim,
curah hujan, suhu, dan
topografi.

Profil desa

Sumber Data

Metode

Masyarakat, kondisi
lapangan
Masyarakat, kondisi
lapangan
Masyarakat, kondisi
lapangan

Wawancara, pengamatan
Langsung & FGD
Pengamatan lapangan dan
wawancara

Masyarakat

Wawancara, dan FGD

Masyarakat, kondisi
lapangan

Pengamatan langsung,
dan FGD

Pemerintah Aceh
Besar (Bupati, Assisten
II Bidang Perencanaan
dan Pembangunan,
Bappeda, Dinas
Pariwisata dan Budaya,
Camat Kecamatan
Pulo Aceh), dan
Masyarakat.
Bappeda, Dinas
Pariwisata dan Budaya,
Camat Kecamatan
Pulo Aceh.

Studi literatur, wawancara

Wawancara, pengamatan
langsung, dan FGD

Wawancara, studi
literature

Hasil SWOT menunjukan bahwa nilai
penjumlahan faktor internal dan eksternal
menunjukkan pada posisi ordinat (-0.34:-0.1),
sehingga posisi strategi berada pada sel 4
(strategi mendukung strategi defensif). Artinya
memiliki kelemahan pada faktor internal dan
mempunyai ancaman pada faktor ekternal
dalam pengembangan potensi wisata dimasa
yang akan datang. Adapun unsur SWOT dapat
di lihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman
Kekuatan

Kelemahan

Peluang

Ancaman

Potensi sumber daya
alam yang masih alami

Sumber daya manusia
yang ada belum mampu
mengelola sumber daya
yang tersedia

Pasar masih terbuka
luas

Belum ada dukungan dana
yang dapat menjamin
kelangsungan usaha
pariwisata berkelanjutan

Adanya keunikan
budaya yang khas dan
peninggalan sejarah

Minimnya dana yang
dimiliki Pemerintah
Daerah Kabupaten Aceh
Besar untuk pengelolaan
dan mengembangkan
obyek-obyek wisata

Semakin meningkatnya
kecenderungan untuk
wisata alam

Rentan terhadap bencana
alam seperti gempa dan
tsunami

Adanya dukungan
pemerintah daerah
untuk mengembangkan
ekowisata

Kurangnya publikasi dan
informasi mengenai daya
tarik obyek wisata

Adanya peluang usaha
bagi masyarakat
dalam menambah
pendapatan
masyarakat

Kurangnya keamanan

Adanya dukungan
masyarakat

Belum adannya pelatihan
dalam bidang pariwisata

Hubungan dengan
daerah lain semakin
terbuka

Aksesibilitas kurang baik
Belum adanya keterlibatan
masyarakat dalam
merencanakan dan
pengambilan keputusan
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