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1. PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 

Industri pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penggerak perekonomian 
nasional yang potensial untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional di masa 
kini dan masa mendatang. Pada tahun 2010 sektor pariwisata Indonesia memiliki kontribusi 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 163,25 triliun atau 3,19% dari total 
PDB nasional (Kemenekraf, 2011). Hal ini berlanjut ke tahun  2011 saat kontribusi 
pariwisata terhadap PDB nasional meningkat menjadi 3,25%. Sejak tahun 2001 
pertumbuhan PDB pariwisata selalu lebih tinggi dibandingkan dengan PDB nasional. Pada 
tahun 2010 penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata merupakan kontributor ketiga 
terbesar, dengan urutan minyak dan gas bumi serta palm oil. Hal ini harus menjadi fokus 
perhatian bagi pemerintah dan kalangan stakeholder di bidang pariwisata bahwa sektor 
pariwisata nasional kedepannya masih sangat menjanjikan. Salah satu wisata yang potensial 
untuk dikembangkan adalah wisata bahari karena Indonesia memiliki keunggulan. 

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia jika dilihat dari  potensi yang 
dimilikinya. Menurut survei yang dilakukan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama 
Rupabumi tahun 2006-2012, tercatat jumlah pulau di Indonesia sebanyak 13.466, luas 
wilayah laut sebesar 3.200.000 km2, serta potensi total nilai ekonomi yang ditaksir 
mencapai USD 1,2 triliun. Potensi ekonomi kelautan tersebut berasal dari sektor perikanan 
tangkap, perikanan budidaya, minyak dan gas, bioteknologi kelautan, pariwisata, dll. Selain 
itu, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang 
tinggi kedua terbanyak di dunia setelah Brazil. Berdasarkan fakta diatas, maka Indonesia 
mempunyai potensi wisata yang sangat besar jika digarap dengan serius. Selain itu dari 
survey kepariwisataan, sebagian besar wisatawan mancanegara (wisman) lebih menyukai 
obyek wisata pantai dan pesisir. Oleh karena itu pemerintah mulai melakukan 
pengembangan pariwisata dari landbased ke seabased karena Indonesia memiliki 
keunggulan kompetitif dan berpeluang dalam mengembangkan wisata bahari dibandingkan 
dengan negara lain ( Wijayanti 2009). 

Salah satu visi yang diangkat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
adalah To carry out conservation and culture development based on cultural value, dari 
salah satu visi tersebut yang menjadi tujuan adalah untuk lebih memperkenalkan kekayaan 
alam dan budaya. Salah satu yang melatarbelakangi adalah keinginan wisatawan untuk 
berwisata adalah keinginan untuk melihat alam yang masih asli dan memiliki keindahan 
alami. Berdasarkan hal diatas, kunjungan wisatawan ke lokasi yang berbasis alam menjadi 
meningkat. Salah satu daerah wisata alam yang sedang berkembang saat ini adalah 
Kepulauan Seribu. Daerah Kepulauan Seribu merupakan gugus pulau-pulau karang yang 
terdiri dari 110 pulau dan lebih dari 80% pulau tersebut tidak berpenghuni serta belum 
dimanfaatkan secara optimal. Keadaan alam Kepulauan Seribu mendukung untuk dijadikan 
obyek pariwisata yang berbasis alam, hal ini ditunjang dengan ekosistem mangrove, lamun 
dan terumbu karang yang relatif masih terjaga dengan baik. Dengan terjaganya tiga 
ekosistem tersebut, maka biota yang hidup di dalam ekosistem tersebut masih cukup 
banyak dengan tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Posisi Pulau Seribu yang 
relatif dekat dengan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perputaran uang di 
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Indonesia juga menjadi keuntungan sendiri karena sebagai kota metropolitan, penduduk 
Jakarta membutuhkan suatu tempat wisata yang dapat melepas stress dan Kepulauan Seribu 
dapat menjadi suatu alternatif tempat wisata. 

Sektor pariwisata merupakan penyumbang kedua dari Pendapatan Daerah Regional 
Bruto (PDRB) Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu setelah sektor pertambangan. 
Sektor ini menyumbang sekitar hampir 30% dari PDRB Kepulauan Seribu. Sektor 
pariwisata dianggap mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat Kepulauan Seribu sebagai 
mata pencaharian alternatif. Jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara 
maupun mancanegara terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini. 
Seperti yang terlihat pada Tabel 1 di bawah ini 

 
Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kepulauan Seribu 

Tahun         Wisatawan Mancanegara (Orang) Wisatawan Nusantara (orang) 
2008 3.009  129.734  
2009 3.316  137.911  
2010 4.786  226.234  
2011 6.692  552.306  
     Sumber: Data BPS Kepulauan Seribu,  2012 
 

Pertumbuhan sektor pariwisata mencapai hampir 6% tiap tahunnya dalam kurun 
waktu 5 tahun terakhir tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi investor (BPS Kepulauan 
Seribu, 2012). Jumlah wisatawan yang terus meningkat ini menyebabkan penerimaan 
daerah regional bruto (PDRB) Kepulauan Seribu meningkat. Hal ini dapat dilihat pada 
Tabel 2 dibawah ini 

Tabel 2. Peningkatan PDRB Kepulauan Seribu 
Tahun Pertumbuhan PDRB (%) 
2008 3.83 
2009 5.14 
2010 5.37  
2011 5.50  

 Sumber: Data BPS Kepulauan Seribu,  2012 
 
Berdasarkan Tabel 1, terjadi kenaikan  yang drastis baik dari wisatawan nusantara 

maupun wisatawan asing pada tahun 2010, yang jumlah kenaikan hampir dua kali lipat dari 
tahun sebelumnya. Pulau Pramuka adalah salah satu pulau yang paling banyak dikunjungi 
oleh wisatawan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke 
Pulau Pramuka tersebut pada tahun 2011 mencapai 51.493 orang untuk Pulau Pramuka 
(BPS Kepulauan Seribu, 2012). Dengan semakin pesatnya kunjungan wisatawan ke Pulau 
Pramuka menjadi sebuah keuntungan dengan bertambahnya pemasukan dari sektor 
pariwisata. Namun disisi lain, peningkatan jumlah wisatawan berpotensi menjadi penyebab 
beberapa masalah jika tidak ditanggulangi. 

Jika pihak regulator dalam hal ini pemerintah setempat tidak membuat suatu program 
pengembangan daerah wisata yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan, maka 
dikhawatirkan justru kegiatan pariwisata menjadi salah satu penyebab rusaknya ekosistem 
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yang ada di Pulau Pramuka. Jika ekosistem di Pulau Pramuka rusak maka dikhawatirkan 
akan membuat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pramuka semakin berkurang 
sehingga menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat terutama masyarakat yang 
menyediakan jasa pariwisata. Pendapatan masyarakat sekitar mempunyai kaitan yang erat 
dengan pelestarian lingkungan, karena dengan seiring penurunan pendapatan, maka 
peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti perambahan, pencurian, dan perusakan 
ekosistem kerap dilakukan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan 
demikian, peningkatan jumlah wisatawan yang datang harus ditunjang dengan tetap 
terjaganya ekosistem di Pulau Pramuka.  Selain itu sebagian besar pulau di Kepulauan 
Seribu termasuk Pulau Pramuka memiliki luas kurang dari 10 ha dan memiliki ketinggian 
rata-rata 3 m dari permukaan air. Kondisi ini menyebabkan pulau di Kepulauan Seribu 
sangat rentan terhadap resiko tenggelamnya pulau. Terlebih mulai banyak pulau yang 
diekspoiltasi secara berlebihan dan merusak lingkungan seperti reklamasi pantai, 
penggalian pasir, penebangan pohon untuk pembukaan lahan yang kebanyakan tujuan dari 
aktivitas merusak tersebut untuk kegiatan bisnis, terutama bisnis pariwisata (Mujiyani et al 
, 2002).   

Pulau Pramuka dengan basis wisata alamnya seharusnya mampu 
mempertahankan/meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan tetap menjaga 
ekosistemnya (pembangunan pariwisata yang berkelanjutan). Salah satunya dengan 
melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengambil kebijakan mengenai 
pariwisata (beserta sarana penunjangnya) yang dapat dikembangkan sesuai dengan 
perkembangan zaman dan kemauan konsumen namun tetap berwawasan lingkungan 
sehingga dapat tetap terus berkelanjutan. Maka dari itu, perlu adanya  pengembangan 
pariwisata yang tepat. Secara umum, diperlukan suatu perencanaan pengembangan 
pariwisata yakni:  1) Kegiatan pariwisata dapat menimbulkan dampak positif dan negatif, 
karena itu untuk dapat mengoptimalkan manfaat positif kegiatan pariwisata dan 
mengurangi dampak negatif, maka diperlukan suatu perencanaan dan pengembangan yang 
baik terhadap pariwisata. 2) Perlunya perencanaan pengembangan pariwisata dilakukan, 
dikarenakan selalu adanya pergeseran dan perubahan-perubahan dari permintaan pasar 
wisatawan, baik saat ini maupun akan datang. 3) Perlunya perencanaan pengembangan 
pariwisata dilakukan, agar kemajuan serta perkembangan pariwisata sesuai dengan tujuan 
dan harapan yang diinginkan dalam mencapai sasaran dari segi ekonomi, sosial budaya, 
serta lingkungan sumber daya alam (ekologi). (Ridwan, 2012) 

Salah satu pendekatan dalam membuat suatu pengembangan adalah dengan 
menggunakan pendekatan model bisnis. Pendekatan model bisnis salah satu faktor kritis 
untuk sukses dari suatu organisasi. Pendekatan bisnis model harus inovatif agar suatu 
organisasi mampu bertahan ditengah perkembangan zaman yang pesat. (Giesen et al, 
2010). Pendekatan model bisnis ini cukup banyak macamnya, namun yang saat ini cukup 
populer adalah Business model canvas (BMC). Model bisnis ini dikembangkan oleh 
Alexander Ostewalder dan Yves Pigneur pada tahun 2010.  BMC terdiri dari 9 elemen blok 
bangunan yang digunakan untuk membantu memetakan model bisnis suatu organisasi lalu 
dianalisa dengan SWOT dan disempurnakan.menjadi model bisnis yang lebih baik. Dengan 
demikian diharapkan tercipta suatu program pengembangan yang tepat bagi organisasi. 
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Rumusan Masalah 
 

Permasalahan yang umum dihadapi adalah peningkatan kunjungan wisatawan yang 
sangat pesat sehingga dikhawatirkan akan terjadi degradasi ekosistem jika tidak ditangani 
secara serius. Seperti yang terlihat pada Tabel 2 di bawah ini mengenai jumlah wisatawan 
yang berkunjung ke Pulau Pramuka. Terlihat terjadi peningkatan wisatawan yang cukup 
drastis pada tahun 2009-2010 yang dapat berpotensi merusak lingkungan di Pulau Pramuka. 
Untuk itu diperlukan suatu program pengembangan wisata yang tepat. Selain itu, di 
kawasan Pulau Pramuka sendiri juga masih menyimpan potensi-potensi wisata yang belum 
dikembangkan secara optimal namun tetap berwawasan lingkungan agar tetap 
berkelanjutan, serta  munculnya persaingan dari pulau-pulau lain di wilayah Kepulauan 
Seribu yang mulai mengembangkan wisata baharinya sehingga menjadi ancaman bagi 
wisata bahari di Pulau Pramuka 

 
Tabel 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Pulau Pramuka 

Tahun Jumlah Wisatawan 
2008 5.289  
2009 22.695  
2010 50.189  
2011 51.493  

Sumber: Pusat Informasi Pariwisata Pulau Pramuka,  2012 
 

. Dengan adanya masalah ini, maka dapat dilakukan identifikasi dan perbaikan dari 
model bisnis yang ada. Keunggulan menggunakan pendekatan bisnis model yakni mampu 
melihat sumber daya yang belum digunakan secara optimal (Amit dan Zott, 2012). Salah 
satu bentuk bisnis model melalui pendekatan Business Model Canvas. Berdasarkan kondisi 
tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Seperti apa konsep model bisnis yang di ada di Pulau Pramuka melalui pendekatan 
Business Model Canvas? 

2. Bagaimana model bisnis yang telah disempurnakan di Pulau Pramuka yang dapat 
dibuat dari pendekatan Business Model Canvas? 

3. Seperti apa program-program perbaikan yang dapat dibuat dari model bisnis yang 
telah disempurnakan di Pulau Pramuka? 

 
Tujuan Penelitian 

 
Dari penjelasan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengidentifikasi  model bisnis di Pulau Pramuka pendekatan Business Model 

Canvas 
2. Membuat model bisnis yang telah disempurnakan di Pulau Pramuka dengan 

pendekatan Business Model Canvas 
3. Pembuatan program-program perbaikan yang dapat dibuat dari model bisnis yang 

telah disempurnakan 
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Manfaat Penelitian 
 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu dan 
memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, 
Dinas Pariwisata DKI Jakarta dan pihak-pihak yang terkait. Selain itu penelitian ini 
diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi para praktisi dan akademisi dalam 
melakukan penelitian di bisnis yang relevan dengan penelitian ini. Terakhir, bagi penulis 
sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya untuk pengembangan diri. 
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