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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah sekitar 2.156,77 km
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atau 215.677 hektar. Kabupaten Bangka Tengah secara administrasi memiliki 12 

buah pulau kecil yang mengelilinginya dengan panjang garis pantai sekitar 195 

km. Pulau-pulau kecil tersebut antara lain adalah Pulau Bebuar, Pulau Panjang, 

Pulau Pelepas, Pulau Ketawai, Pulau Semujur, Pulau Nangka, Pulau Gusung 

Asam, dan Pulau Gelasa (Kementerian Kelautan Perikanan, 2012). 

       Pulau Ketawai merupakan gugusan pulau  kecil yang terletak di daerah 

Kabupaten Bangka Tengah dengan posisi geogafis 02º16’04’’LS dan 106º19’31’’ 

BT. Memiliki potensi perikanan dan pariwisata yang cukup tinggi (Kementrian 

Kelautan Perikanan, 2012). Beberapa objek wisata yang dapat dinikmati salah 

satunya adalah pantai. Pengunjung yang datang biasanya adalah wisatawan lokal 

maupun manca negara.  Pulau Ketawai dapat ditempuh dengan lama perjalanan di laut 

sekitar 1 jam dari Pelabuhan Kurau menggunakan perahu nelayan.  

 Pulau Ketawai menjadi salah satu alternatif pantai dengan keindahan 

alamnya. Memiliki ragam biota laut, pasir putih dan juga vegetasi kelapa yang 

mendominasi. Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan 

mengembangkan pulau-pulau kecil untuk perikanan dan pariwisata. Salah satu 

target pengembangannya yakni Pulau Ketawai (Kementerian Kelautan Perikanan, 

2012). Perencanaan pengelolaan Pulau Ketawai untuk pariwisata merupakan salah 

satu bentuk pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan harapan tidak 

mengeksploitasi sumberdaya secara degradatif pada ekosistem di pesisir. Tetapi 

mengedepankan menikmati jasa estetika untuk kepuasan wisatawan baik berupa 

wisata menikmati keindahan pantai, terumbu karang, dan berenang. 

       Perencanaan ini perlu mempertimbangkan data yang akurat terutama 

mengetahui potensi dan kondisi pantai yang akan menjadi spot wisata. Akan tetapi 

di Pulau Ketawai sendiri belum ada kajian kesesuaian wisata pantai dan daya 
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dukung kawasan wisata. Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai kajian kesesuaian dan daya dukung wisata pantai 

di Pulau Ketawai Kabupaten Bangka Tengah.  

1.2 Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis kesesuaian kawasan wisata pantai di Pulau Ketawai Kabupaten 

Bangka Tengah 

2. Menganalisis daya dukung kawasan wisata pantai di Pulau Ketawai Kabupaten 

Bangka Tengah 

1.3 Manfaat  Penelitian 

       Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi potensi kesesuaian dan daya dukung kawasan wisata 

pantai di Pulau Ketawai kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 

maupun pihak pengelola lainnya 

2. Menjadi sumber data dan masukan dalam pengembangan wisata pantai di 

Pulau Ketawai kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah maupun pihak 

pengelola lainnya 
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