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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kota Pangkalpinang 

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu daerah pemerintahan kota di Indonesia 

yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus 

merupakan ibu kota Provinsi, yang terletak di bagian timur Pulau Bangka. 

Pangkalpinang terbagi dalam 7 kecamatan yaitu Taman Sari, Rangkui, 

Pangkalbalam, Gabek, Bukit Intan, Girimaya dan Gerunggang. Luas wilayahnya 

118,408 km2 dan jumlah penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebanyak 

328,167 jiwa dengan kepadatan 1.955 jiwa/km2. Populasi Kota ini kebanyakan 

dibentuk oleh etnis Melayu dan Tionghoa suku Hakka yang datang dari 

Guangzhou. Sejumlah suku pendatang seperti Batak, Minangkabau, Palembang, 

Sunda, Jawa, Madura, Banjar, Bugis, Manado, Flores dan Ambon juga menambah 

keragaman masyarakat Pangkalpinang. 

Kota Pangkalpinang merupakan kota terbesar di Pulau Bangka dan 

merupakan pusat dari pemerintahan kota (yang berlokasi di Kelurahan Bukit 

Intan), pusat pemerintahan Propinsi Kepulaudan Bangka Belitung dan instansi 

vertikal terkait (yang berlokasi di Kelurahan Air Itam) serta merupakan pusat 

aktivitas bisnis/perdagangan dan industri di Bangka Belitung yang terkenal akan 

hasil logam timah dan lada putihnya (karena itu kedua komoditi ini merupakan 

komoditas unggulan pada komoditi ekspor terutama di Kota Pangkalpinang). 

Kantor pusat PT. Timah Tbk. juga berada di Pangkalpinang. 
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Pertanian tanaman bahan makanan, peternakan, perikanan dan sedikit 

usaha perkebunan rakyat (karet, lada dan kelapa) merupakan usaha pertanian yang 

dilakukan masyarakat Kota Pangkalpinang. Karena Kota Pangkalpinang yang 

letaknya berbatasan dengan laut Cina Selatan, maka menjadikan salah satu daerah 

sentra produksi ikan laut. Selain itu sebagian kecil masih ada petani nelayan yang 

mengusahakan penangkapan ikan di sungai. Sedangkan di sektor pariwisata, Kota 

Pangkalpinang memiliki potensi yang dapat diandalkan. Wisata yang menonjol 

adalah wisata pantai, yang memiliki panorama alam yang mempesona. 

3.1.1. Sejarah 

Pangkalpinang terletak dibagian timur pulau Bangka. Pada tanggal 9 

februari 2001, kota Pangkalpinang ditetapkan sebagi Ibukota Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. Pangkal pinang terbagi dalam beberapa bagian secara geografis, 

yaitu sebelah Utara yang berbatasan dengan Desa Pagarawan Kecamatan 

Merawang Kabupaten Bangka, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dul 

kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, sebelah Timur berbatasan 

dengan Laut Cina Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Duren 

Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. 

Pangkalpinang memiliki luas wilayan 118,40 km2 dengan 7 kecamatan dan 

42 kelurahan. Kecamatan Bukit Intan adalah wilayan terluas di Pangkalpinang, 

yaitu 37,750 km2 yang terdiri dari 7 kelurahan yaitu Air Itam, Bacang, Semabung 

Lama, Pasir Putih, Temberan, Sinar Bulan dan Air Mawar. Selanjutnya kecamatan 

Gerunggang memiliki luas 32,869 km2, kecamatan Gabek seluas 22,191 km2, 
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kecamatan Rangkui seluas 7,004 km2, kecamatan Girimaya seluas 6,738 km2, 

kecamatan Pangkalbalam seluas 6,661 km2, dan kecamatan Tamansari seluas 

5,198km2. 

Pangkalpinang merupakan wilayah perkotaan dengan pertumbuhan paling 

pesat di Pulau Bangka baik dalam jumlah penduduk. Pembentukan Pangkal 

pinang dimulai pada tanggal 17 September 1757 dengan perintah Sultan 

Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo. Sultan Susuhunan, memerintahkan 

Abang Pahang bergelar Tumenggung Dita Menggala dan Depati serta Batin-batin 

untuk mengawasi parit-parit penambangan timah, mengawasi pekerja yang 

disebut kuli tambang Cina, Siam, Kocin dan Melayu dan mengawasi distribusi 

timah dari parit-parit penambangan hingga ke Kesultanan Palembang Darussalam. 

Pangkal atau Pengkal yang didirikan pada masa itu adalah Pangkal Bendul, Bijat, 

Bunut, Rambat, Parit, Sungai Buluh, Tempilang, Lajang, Sungailiat, Cegal, 

Pangkal Koba, Balar, Toboali dan Pangkalpinang. Sultan Palembang mengangkat 

dan mengirimkan Demang dan Jenang dari Palembang langsung untuk bertugas di 

masing-masing Pangkal atau Pengkal setelah pendirian Pangkal tersebut. 

Pangkalpinang berasal dari dua kata yaitu Pangkal atau Pengkal dan 

Pinang (areca chatecu) secara etimologisnya. Pangkal atau Pengkal memiliki arti 

pusat atau awal dalam bahasa melayu Bangka, jadi dapat diartikan awal mulanya 

sebagai pusat pengumpulan timah yang kemudian berkembang artinya sebagai 

pusat listrik, kota tempat pasar, tempat berlabuh kapal dan pusat segala aktifitas 

dan kegiatan dimulai. Pohon Pinang adalah sejenis palma yang tumbuh di daerah 

Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur. Pinang juga merupakan nama buahnya 
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yang diperdagangkan orang-orang. Dalam bahasa Inggris, dikenal sebagai Betel 

Palm atau Betel nut tree dengan nama ilmiahnya Areca catechu. 

Pembentukan Gemeente-gemeente di Pulau Bangka termasuk di 

Pangkalpinang, dimulai saat penjajahan Belanda ketika Ibukota keresidenan 

Bangka berada di Pangkalpinang. Tahun 1916, Residen A.J.N. Engelenberg 

membentuk komisi berdasarkan keputusan nomor 200 tanggal 17 Juni 1916 yang 

berisikan 6 orang Demang. Demang tersebut adalah Raden Achmad; Demang 

Terbeschikking, Raden Moehammad Umar; Demang Mentok, Abdul Hamid; 

Demang Koba, Mangaraja Enda; Demang Merawang, Abang Moehammad; 

Demang Pangkalpinang dan Abang Abdul Rasjid; Demang Jebus. Mereka 

bertugas untuk mendirikan Gemeente tiap kampung yang bertujuan agar masing-

masing kampung di Bangka yang merupakan kesatuan masyarakat hukum 

memiliki hak adat istiadat da nasal usul yang tidak bertentangan dengan Undang-

undang Pemerintah Hindia-Belanda.  

Pada masa Residen Starhamer, HM, atas dasar ordonansi tanggal 2 

Desember 1933, Stbl. Nomor 565, terhitung dari 11 Maret 1933 terbentuklah 

“Residentie Bangka en Onderhoregheden yang menetapkan Pulau Belitung serta 

Pulau-pulau sekitarnya menjadi Onderafdeling yang dikepalai Asisten Residen, 

Kota Pangkalpinang tetap sebagai Ibukota Keresidenan Bangka Belitung. Pulau 

Bangka sendiri terbagi atas 5 Onderafdeling yang kemudian menjadi Kewedanan. 

Tahun 1942 saat kekuasaan colonial Belanda berada di kepulauan Indonesia 

direbut oleh tentara Jepang, Keresidenan Bangka Belitung diperintah oleh 

Pemerintahan Administratif. Saat Jepang mulai mengalami kekalahan melawan 
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sekutu, barulah Bangka diadakan semacam DPRD yang dinamakan Bangka Syu 

Sangikai, yang diketuai Masyarif Datuk Bendaharo Lelo. Pada tanggal 14 Agustus 

1945, Jepang ditaklukan oleh sekutu dan Indonesia memproklamasikan 

kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 19 Agustus 1945, Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan 12 kementrian dalam lingkungan 

pemerintah dan membagi wilayah Republik Indonesia atas 8 propinsi dan Pulau 

Bangka termasuk dalam wilayah Propinsi Sumatera. Tanggal 12 Oktober, 

terbentuklah pemerintah daerah otonom termasuk di Keresidenan Bangka 

Belitung. Pemerintahan Otonomi Sumatera Selatan terbentuk atas inisiatif tokoh-

tokoh Sumatera dibawah pimpinan Gubernur Militer dan Pulau Bangka termasuk 

di dalamnya.  

Kota dan kabupaten yang dibentuk juga menjadi daerah yang berotonomi, 

hal ini diperkuat dengan ketetapan Gubernur Sumatera tertanggal 17 Mei 1946, 

Nomor 103. Kota yang sudah ditunjuk sebagai kota yang berhak mengatur dan 

mengurus rumah tetangganya sendiri dalam lingkungan Sumatera Selatan adalah 

Kota Palembang (sebagai Kota A) dan Kota-kota Tanjungkarang-Telukbetung, 

Bengkulu dan Pangkalpinang (sebagai Kota B). Kota A dipimpin oleh seorang 

Walikota dan diawasi Gubernur, sedangkan Kota B dipimpin oleh seorang Bupati 

dan diawasi Residen yang bersangkutan.  

Kota pangkalpinang jatuh kembali ke dalam kekuasaan Pemerintah 

Belanda pada saat Agresi Militer Belanda 1. Tanggal 10 November 1946 

dilaksanakan perundingan Linggarjati dan menghasilkan salah satu isinya adalah 

Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda 
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dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Bangka Raad (Dewan Bangka Sementara) 

dibentuk untuk membentuk Negara Indonesia Serikat dengan Surat Keputusan 

tanggal 10 Desember 1946 Nomor 8 (STBL.1946 Nomor 38) yang ditandatangani 

oleh Guvernemen General Nederlandshe Indie yg menjadikan Pulau Bangka 

suatu daerah otonom. Masyarif Datuk Bendaharo Lelo diangkat sebagai ketua 

Dewan Bangka sementara yang merupakan lembaga pemerintah tertinggi di 

bidang otonomi didampingi sekertaris oleh Saleh Achmad. Kemudian dengan 

Surat Keputusan Lt. Guverneur General Nederlandshe Indie tanggal 12 Juli 1947 

Nomer 7 (STBL. 1947 Nomor 123) Dewan Bangka Sementara ditetapkan sebagai 

Dewan Bangka dan ketuanya dipegang oleh Masyarif Datuk Bendaharo 

Lelo.Negara berebentuk federasi berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat (RIS) yang ditandatangani pada 14 Desember 1949 . Bangka merupakan 

satuan kenegaraan yang berdiri sendiri di samping negara Republik Indonesia dan 

negara-negara Boneka bentukan Belanda, akan tetapi setelah pengakuan 

kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, 

Bangka dan Belitung disatukan kembali dalam negara Republik Indonesia dengan 

keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 141 

Tahun 1950. Pada tanggal 21 April 1950 Perdana Menteri Dr. Halim berserta 

rombongannya yang terdiri dari 18 orang, diantaranya Dr. Mohd. Isa Gubernur 

Sumatera Selatan datang ke Pangkalpinang. Pada tanggal yang sama di 

Keresidenan diserahkan pemerintahan atas Bangka kepada Gubernur Sumatera 

Selatan. Dengan penyerahan tersebut, maka resmi dibubarkannya Dewan Bangka 

(Bangka Raad). R. Soemardjo ditetapkan sebagai Residen Bangka Belitung pada 
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tanggal 22 April 1950 oleh Pemerintahan Republik Indonesia dengan kedudukan 

di Pangkalpinang. Pulau Bangka kemudaian ditetapkan menjadi kabupaten yang 

terdiri atas 5 kewedanan dan 13 kecamatan. Kewedanan Bangka Tengah yang 

terdiri atas 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalpinang, Kecamatan Mendo 

Barat dan Kecamatan Sungai Selan dengan  ibukotanya yaitu Pangkalpinang. 

Pada tahun 1954 masing-masing wilayah kecamatan dibagi atas beberapa daerah 

yang disebut kenegerian yang dikepalai oleh seorang Kepala Negeri, sementara 

masing-masing kenegerian terdiri dari beberapa kampung yang dikepalai oleh 

Kepala Kampung. 

3.1.2. Obyek Wisata 

3.1.2.1. Obyek Wisata Pesisir 

1. Pantai Pasir Padi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Pantai Pasir Padi 
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Pantai ini paling popular di Pangkalpinang sehingga hampir dapat 

dipastikan selalu ramai setiap akhir pekan. Pantai Pasir padi terletak di 

Kelurahan Air Pitam dan merupakan kawasan pariwisata potensial di Kota 

Pangkalpinang. Keunikan dari Pantai Pasir Padi ini adalah struktur 

pantainya yang landau dan kontur pasirnya yang padat sehingga pantai ini 

nyaman dilalui kendaraan bermotor roda dua maupun empat dan pejalan 

kaki. Pantai ini juga memiliki Panorama yang dihiasi laut biru, alam asri dan 

pulau-pulau menarik,  tidak jauh dari bibir pantai terdapat daratan kecil 

yang bernama Pulau Punai yang dapat dikunjungi saat air surut.  

Di Pantai ini kita juga dapat bermain voli, berenang, bermain laying-

layang, sepakbola, motor cross atau sekedar menikmati kelapa muda. 

Fasilitas pendukung yang tersedia di Pantai ini ada beberapa yaitu hotel 

resort, restoran, tempat souvenir, area bermain anak, outbound dan 

permainan olahraga air. Dari Pantai ini, kita juga dapat menyewa perahu 

untuk pergi ke Pulau kecil atau untuk memancing, yaitu Pulau Semujur, 

Ketawai, dan Pulau Panjang. Tarif perahu yang ditawarkan relative murah 

sekitar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- per kapal yang dapat 

memuat 10-15 orang.  

Pantai Pasir Padi juga menyediakan rumah makan sepanjang pantai. 

Rumah makan tersebut menyediakan makanan laut seperti ikan, cumi, 

kepiting, kerang dan lain-lain. Untuk pengembangan kota dan 

kepariwisataan, Kawasan pantai ini akan dibuat megaproyek Pasir Padi 

Waterfront City atau kota baru di atas air terbesar se-Asia Tenggara. 
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2. Pantai Tanjung Bunga 

 

Gambar 3. 2. Pantai Tanjung Bunga 

Pantai Tanjung Bunga adalah pantai landai dan berbatuan yang memiliki 

karakteristik unik yang terletak sebelah selatan Pantai Pasir Padi. Tanjung Bunga 

memiliki satu kawasan berbukit dengan panorama yang indah dan mengarah ke 

laut. Kita juga dapat melihat hilir mudiknya kapal penumpang dan barang yang 

keluar masuk pelabuhan Pangkalbalam melalui laut lepas dikawasan wisata 

Tanjung Bunga dan sirkuit kawasan terpadu TAC TOS (Tanjung Bunga Circuit and 

Town Square) dan exhibition hall.  Kawasan ini juga memiliki keunikan yaitu 

terdapatnya bebatuan pantai yang tersusun indah dan terdapat beberapa jalan 

setapak yang dapat dilalui untuk kegiatan hiking dan kemah. 
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3. Bangka Botanical Garden 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3. Bangka Botanical Garden 

Bangka Botanical Garden (BBG) terletak bersebelahan dengan Pantai Pasir 

Padi yaitu sebelah Timur Kota Pangkalpinang. BBG merupakan lahan 

pengembangan holikultura, peternakan, penyediaan bibit dan pakan ternak 

memanfaatkan lahan eks timah dan lahan kritis berupa lahan gambut dan 

berpasir serta merupakan program percontohan yang dilakukan pihak swasta 

dalam mengelola dan menciptakan ekosistem baru dan merupakan ikon 

argowisata di Bangka Belitung. BBG dibagun pada tahun 2006 dan 

merupakan corporat social responsibility perusahaan peleburan timah PT 

Dona Kembara Jaya terhadap reklamasi lahan bekas galian tambang berupa 

penyediaan bibit.  

 Lahan ber-pH (keasaman) dibawah 5 dapat menjadi subur dengan 

berbagai macam tanaman, tambah budidaya jenis ikan air tawar dan 

peternakan sapi perah dan potong dengan luas area hijai 300 hektar di 

Bangka Botanical Garden. BBG menjadi salah satu daerah tujuan wisata 

Perancangan Promosi...,Faustine,FSD UMN,2017



 48 

andalah di Pulau Bangka terutama di Pangkalpinang dan menjadi acuan 

pengembangan lahan tidak produktif bagi daerah-daerah di Indonesia dan 

menjadi kawasan ecotourism modern serta ikon kepedulian lingkungan 

masyarakat Bangka Belitung.  

 Disini wisatawan dapat menikmati suasana indah dan sejuk dengan 

pemandangan deretan pohon cemara yang menghiasi kiri dan kanan jalan. 

Selain dapat menikmati pemandangan, wisatawan juga dapat melihat 

perkebunan buah naga dan tanaman lain termasuk sayur mayur serta 

peternakan sapi pedaging, perah dan sapi Bali. 

4. Kelenteng Shen Mu Miaw 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4. Kelenteng Shen Mu Miaw 

(sumber: dokumen pribadi) 

Kelenteng ini diresmikan pada tanggal 21 April 2011 dan merupakan 

Kelenteng pemujaan umat Konghucu atau Budha terhadap sang Dewi Laut 

atau Thian Hou Shen Mu. Kelenteng ini berarsitektur oriental dan 
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menghadap kea rah laut Tanjung Bunga. Kelenteng ini memiliki Batu Giok 

berbebtuk Naga yang konon katanya kepunyaan Dewi Laut dan merupakan 

satu-satunya didunia. 

 Selain dijadikan  kawasan peribadatan terpadu, di lokasi ini juga 

dijadikan perhelatan event-event budaya maupun religi seperti perlombaan 

barongsai dan kegiatan sembahyang bagi umat konghucu. Lokasi yang 

berada di atas bukit menghadap ke laut menjadi panorama yang menarik 

bagi wisatawan yang berkunjung. 

5. Pura Jagadnatha Surya Kencana 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 5. Pura Jagadnatha Surya Kencana 

(sumber: dokumen pribadi) 

Pura ini merupakan Pura terbesar di Pangkalpinang. Tempat ini dijadikan 

obyek wisata keagamaan para pengunjung selain menjadi tempat 

sembahyang umat Hindu. Pura ini dibuat sebagai ucapan syukur kepada 

Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) karena telah menciptakan alam 
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semesta serta isinya. Pura ini merupakan salah satu dari 6 tempat 

peribadatan terpadu yang dibangun sebagai bentuk symbol keberagaman 

umat beragama di Pangkalpinang dan Pura ini terletak di perbukitan 

Tanjung Bunga. Di Pura ini anda akan mendapatkan ketenangan dan 

keindahan Pura yang berlatar belakang Pantai Tanjung Bunga. Obyek 

Wisata ini terletak bersebelahan dengan objek wisata Pantai Pasir Padi. 

6. Kelenteng Tung Fong Miaw Tong 

Kelenteng ini dibagun pada tahun 2000 dan disini terdapat patung Dewi 

Kuan Im yang berukuran 9 meter lebih dan di sekitarnya terdapat patung 

Nacha dan berbagai patung binatang lainnya.  

3.1.2.2. Obyek Wisata Sejarah 

1. Residentshuis (Rumah Residen) 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 6. Rumah Residen 

Perancangan Promosi...,Faustine,FSD UMN,2017



 51 

Sebagai kota yang bersejarah, Pangkalpinang memiliki banyak warisan 

sejarah yang dapat mengungkapkan kembali kejaan di masa lampau serta 

mencermati jejak-jejak lengkap pembangungn daerah, salah satunya dapat 

berkunjung ke Rumah Residen. Bangunan megah ini terletak di pusat kota 

Pangkalpinang dan berada di titik nol kilometer Pulau Bangka. Biasanya 

rumah ini disebut sebagai rumah besar oleh masyarakat karena rumahnya 

yang kokoh dan besar serta memiliki 10 pilar, jendela dan pintu yang tinggi, 

dengan atap limasan dan atapnya terbuat dari genteng tanah. Bagunan ini 

adalah khas arsitektur Eropa karena ditandai dengan pilar-pilar yang tinggi 

dan besar, pintu dan jendela berjumlah banyak sebagai media sirkulasi 

udara. Rumah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kiri dan kanan yang 

menyambung.  

  Dihalaman depan rumah terdapat tiang bendera dan dua buah meriam 

berangka tahun 1840 dan 1857 serta terdapat kolam teratai yang dihiasi 

mangkok teratai diatasnya terdapat patung ikan. Disamping rumah Residen 

dibangun pula kantor Keresidenan (bekas kantor sementara Gubernur), 

gedung pertemuan (Panti Wangka sekarang), kantor polisi (Opas), penjara 

dan sarana lainnya seperti alun-alun (Taman Merdeka), jalan raya dan 

Willhelmina Park (sekarang Tamansari) dengan arsitek Van Ben 

Benzehoren. Sekarang Rumah Residen dijadikan Rumah Dinas Walikota 

Pangkalpinang dan menjadi salah satu dari Sembilan Benda Cagar Budaya 

Kota Pangkalpinang.  
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2. Museum Timah Indonesia 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 7. Museum Timah Indonesia 

Museum Timah Indonesia meruapakan satu-satunya museum Timah yang 

terdapat di Indonesia. Museum ini terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani 

no.17. Sebelum menjadi museum, tempat ini adalah rumah tempat tinggal 

karyawan perusahaan BTW (Banka Tin Winning). Rumah ini menjadi 

tempat tinggal pemimpin-pemimpin Republik pada tanggal 6 Februari 1949, 

di antaranya Bung Karno dan Haji Agus Salim ketika mereka diasingnkan 

ke Bangka sebelum dipindahkan ke Menumbing Mentok setelah Ibukota 

Republik Indonesia Yogyakartya diduduki oleh Belanda dengan Agresi 

Militer (19 Desember 1948). Gedung ini juga pernah dijadikan tempat 

perundingan pra Roem-Royen. Pada tanggal 2 Agustus 1997, bangunan 

yang bertuliskan Househil pada atas teras pintu masuk, menjadi Museum 

Timah Indonesia. Didalam Museum ini terdapat penyimpanan koleksi 

peninggalan sejarah penambangan timah di Pulau Bangka Belitung yang 
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dimulai sejak Kesultanan Palembang abad 16M. Museum Timah merupakan 

salah satu Cagar Budaya Kota. 

3. Menara Air Minum 

 

Gambar 3. 8. Menara Air Minum 

Menara ini dibuat Belanda pada masa pemerintahan J.E Edie sebagai 

Residen Bangka yang memerintah wilayah tersebut sejak tahun 1925. Pada 

tahun 1927, Beliau mulai mencari sumber baku air bersih untuk masyarakat 

Pangkalpinang. Bangunan ini terletak di Bukit Mangkol yang berada di 

sekitar Kompleks Perumahan PT Timah Bukit Baru. Instalasi air minum ini 

melayani 11.970 pelanggan di Kota Pangkalpinang pada waktu itu. Menara 

air ini sekarang sudah menjadi salah satu Cagar Budaya Kota 

Pangkalpinang dan sudah tidak dimanfaatkan lagi.  

Bangunan ini menyerupai dua buah tangki raksasa berukuran 12.6 m 

x 9.6 m, dengan tinggi 5 m, dan diameter 8.25 m yang ditopang oleh 
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instalasi bangunan yang didalamnya terdapat pipa-pipa berukuran besar 

yang berfungsi menyalurkan air keseluruh rumah masyarakat di 

Pangkalpinang. Pembatas yang membatasi menara ini berupa pathok/tugu 

sebanyak 6 buah. Pembatas ini bertujuan untuk membatasi tanak milik 

pengelola menara air dengan Komplek Perumahan PT. Timah Bukit Baru 

yang merupakan perumahan elit waktu itu.  

5. Hollandsch – European School (HES) 

Sekolah ini dibangun pada masa pemerintahan Belanda yang 

lokasinya tidak jauh dari Tamansari (Wihelmina park). Bangunan ini terbuat 

dari bata dan dibangun secara permanen di atas lahan seluas 9.495 m2. Pintu 

dan jendela sekolah ini terbuat dari kayu yang berukuran besar dan untuk 

lantainya terbuat dari tegerl atau marmer berwarna abu-abu. Bangunan ini 

diperuntukan untuk sekolah dan memiliki bentuk asli berpa 7 ruangan yang 

berukuran 8 x 9 m dengan dilengkapi 2 buah sumur yang terletak disamping 

dan halaman belakang sekolah. Saat ini, nama Hollandsch – European 

School terlah berubah nama menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1.  

6. Kerhof (Kuburan Belanda) 

Kompleks Pemakaman ini terletak di jalan sekolah Kelurahan Melintang 

Kecamatan Rangkui. Di makam ini terdapat sekitar 100 makam dengan 

nisan yang bertuliskan bahasa Indonesia, Jepang dan Belanda. Makam tertua 

disini berasal dari tahun 1902 dan termuda sekitar tahun 1950-an. Kompleks 

makan ini memiliki keunikan karena merupakan kompleks pemakaman 
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umum orang Belanda dan salah satu makam tertuanya adalah makam 

Nyonya Irene Mathilde Ehrencron yang wafat pada tanggal 10 Maret 1928. 

Di makam ini juga terdapat makam tentara Belanda korban Perang Dunia 

Kedua. Dengan adanya Kerhof, dapat menjadikan Pangkalpinang 

merupakan tempat yang stategis bagi Pemerintah Hindia Belanda pada 

waktu itu.  

7. Post, Telegraf en Telefondiest (PTT) 

Pada tahu 1933 pada masa kepemerintahan Residen Starhamer, HM,  

Telegraf en Telefondiest (PTT) berdiri di Pangkalpinang. PTT ini ditetapkan 

sebagai perusahaan Negara yang berdiri tahun 1884. Sekitar tahun 1961 

berubah menjadi PN Pos dan Telekomunikasi. Tanggal 28 April 1970, PN 

Telekomuniskasi berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi yang 

disingkat PERUMTEL. Keberadaan PERUMTEL dikukuhkan dengan 

Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa 

PERUMTEL untuk umum dan luar negeri. Post Telegraf en Telefondiest 

(PTT) kini menjadi Pos Indonesia yang berada di jalan Hamidah 

Pangkalpinang. 

 

 

 

 

Perancangan Promosi...,Faustine,FSD UMN,2017



 56 

8. Makam Misionaris & Bruder 

 

Gambar 3. 9. Makam Misionaris Bruder 

Akibat Perang Dunia II, perkembangan gereja di Pangkalpinang menjadi 

buruk. Serdadu Jepang mulai masuk ke Bangka pada bulan Februari 1942. 

Tanggal 10 April 1942, Mgr. Bouma SS. CC, para imam dan Bruder 

berkebangsaan Belanda diyahan oleh Jepang dan dimasukan ke kamp 

tahanan di Pangkalpinang. Pada bulan Mei 1944 mereka dipindahkan ke 

kamp Muntok dan dipindahkan ke Belalau, Lubuk Linggau pada bulan 

Maret 1945. Pastor Boem dan Bruder Angelus Manopo yang merawat umat 

Katholik di Pangkalpinang dan Bangka Belitung. Mereka merawat para 

umat Katholik sampai lakluknya Jepang dan kemerdekaan Republik 

Indonesia pada tahun 1945.  

 Mgr. Bouma SS.CC dan pimpinan Gereja Katholik Bangka 

Belitung meninggal di kamp tahanan Belalau, Lubuk Linggau pada 19 April 
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1945. Ada 11 misionaris yang masuk tahanan dan hanya 3 orang yang 

bertahan hidup. Awal tahun 1950, tulang belulang para misionaris yang 

meninggal di kamp tawanan Jepang dikumpulkan dan dimakamkan lagi di 

kompleks Bruderan Budi Mulia di jalan Sungai Selan (sekarang Sohilin). 

9. Perigi (Sumur) Pekasem 

Perigi ini terletak di Kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang. 

Sumur ini digunakan untuk membuang mayat atau orang-orang yang 

terbunuh TKR (Tentara Keamanan Rakyat) karena dianggap musuh atau 

mata-mata Belanda atau sekutu. Markas TKR waktu itu salah satunya di 

Tuatunu yang terletak di Hutan Titi Rengas, di kampong Cekong Abang Air 

Duren dan di Hutan Arang, Air Kepala Tujuh dan terletak antara bukit bulur 

air dan Air Kepala Tujuh Tuatunu. 

10. Tugu Pergerakan Kemerdekaan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 10. Tugu Pergerakan Kemerdekaan 
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Tugu Pergerakan Kemerdekaan ini terletak di Tamansari atau Wilhelmina. 

Tujuan didirikannya Tugu ini adalah untuk mengenang perjuangan rakyat 

Bangka dalam mempertahankan serta merebut kemerdekaan setelah 

proklamasi 17 Agustus 1945. Tugu ini diresmikan oleh Bung Hatta pada 

tahun 1949. Tugu ini memiliki arsitektur yang menarik dan terdiri atas 

lingga diatas punden berundak-undak dan yoninya berada diatas lingga 

dengan bentuk simetris yang mencerminkan perjuangan yang dilakukan 

oleh berbagai suku dan lapisan masyarakat. Pada Tugu ini tertulis “Surat 

kuasa kembalinya Ibukota republic Indonesia ke Yogyakarta, 

diserahterimakan oleh Ir. Soekarno kepada Sri Sultan Homengkubuwono 

IX, Medio Juni 1949”.  

 Tugu ini ditopang oleh bangunan balok segienam yang mirip 

kelopak bunga yang terbuat dari pasir yang dilapisi pasir kuarsa dan juga 

semen. Lantai dasar tugu berbentuk segi enam berundak dengan tinggi 

kurang lebih 1.5 meter. Tugu Pergerakan Kemerdekaan termasuk salah satu 

Cagar Budaya Kota Pangkalpinang.  
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11. Tamansari (Wihelmina Park) 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 11. Tamansari 

Tamansari terletak di sisi Barat rumah Residen, dan di sisi Timur gedung 

pertemuan Panti Wangka. Van Ben Benzenhorn merancang Tamansari 

sebagai fasilitas pendukung dari rumah Residen yang berfungsi sebagai 

taman, konservasi tanaman, tempat berolahraga ringan dan tempat berangin-

angin (zich onspannen). Luas Tamansari saat ini 3.780 m2. Di taman ini 

terdapat Tugu Pergerakan Kemerdekaan yang diresmikan oleh Wakil 

Presiden RI, Drs. Mohammad Hatta pada bulan Agustus 1949 dengan cara 

membuka kain selubung pada tugu. Tugu ini memiliki bentuk yang unik 

dimana memiliki punden yang berundak-undak yang memiliki 17 undakan. 

17 undakan ini memiliki makna tanggal 17 saat diresmikannya Tugu 

Pergerakan kemerdekaan.  

 Wihelmina Park diubah menjadi Tamansari setelah kemerdekaan 

bersamaan dengan perubahan nama jalan merdeka. Tamansari juga 
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dijadikan sebagai salah satu kecamatan di Pangkalpinang tempat Lokasi 

taman berada. Tamansari juga merupakan salah satu Cagar Budaya Kota 

Pangkalpinang dan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Cagar Budaya.  

12.  Gereja GPIB MARANATHA 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 12. GPIB Maranatha 

Awalnya gereja ini bernama Kerkeraad der Protestansche Gemeente 

to Pangkalpinang dan dibangun pada masa pemerintahan Residen J.E Eddie 

pada tahun 1927 bersamaan dengan dibangunnya menara air di Bukit 

Mangkol. Nama Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Maranatha 

Pangkalpinang muncul setelah masa kemerdekaan melalui Indische Kerk 

(GPI). J.N Beiger adalah Pendeta yang pertama kali ditempatkan oleh 

Belanda untuk melayani dan mengurus jemaat GPIB Maranatha 

Pangkalpinang. Gereja ini merupakan salah satu dari 8 Jemaat GPIB yang 
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ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu 6 Jemaat berada di Pulau 

Bangka dan 2 Jemaat berada di Pulau Belitung. Yang menarik dari Gereja 

ini adalah Gedungnya yang memiliki ciri khas adanya menara jam yang 

besar serta dibangun bersama Pastorinya (Rumah Pendeta).  

 Bangunan ini terdiri dari beton dengan atap berbentuk limas, 

dinding dari bata yang dilapisi baru granit. Dinding bagian depan berbentuk 

segitiga dan diatasnya terdapat Salib. Bagunan ini terdiri dari satu bangunan 

inti dan dua bangunan pendukung pada bagian kanan dan belakang. Pada 

bangunan tengahnya (ruang utama atau inti) terdapat menara yang diatasnya 

terdapat Salib. GPIB Maranatha merupakan salah satu dari 9 Benda Cagar 

budaya Kota Pangkalpinang yang dilindungi oleh Negara.  

13. Kelenteng Kwan Tie Miaw 

Kelenteng ini merupakan Kelenteng tertua yang ada di Pulau Bangka. 

Kelenteng ini terletak di Jalan Mayor Syafrie Rachman. Dulunya Kelenteng 

ini bernama Kelenteng Kwan Tie Bio dan diperkirakan dibuat pada tahun 

1841 Masehi (dari aksara Cina pada sebuah Lonceng besi di Kelenteng). 

Kelompok Kongsi penambangan timah yang ada di Pangkalpinang 

bergotong royong untuk membangun Kelenteng ini dan diresmikan pada 

tahun 1846. Kelenteng tertua di Pangkalpinang ini memiliki beberapa ikon 

atau hiasan pada bangunannya, yaitu hiasan buah Labu (Gourd) di puncak 

atap kelenteng dan adanya lambang Patkwa (Pakua) didepan kelenteng yang 

ditengahnya terdapat Ying dan Yang. Patkwa sendiri melambangkan 
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keberuntungan, rejekji atau kebahagiaan. Kelenteng ini sudah mengalami 

dua kali perubahan nama, yaitu pada masa Orde Baru, bernama Amal 

Bhakti.  

 Pada tahun 1986 bagian depan kelenteng ini terkena pelebaran 

jalan sehungga pekarangan depan pintu serta tembok depan mundur 

beberapa meter bagian altar Kuan Tie tetap utuh dan bagian depan 

dubangun menjadi 2 lantai. Kebakaran yang terjadi tanggal 22 Februari 

1998, menghanguskan seluruh bangunan dan sejak itu dilakukan pemugaran 

kembali yang dipimpin oleh Jamal seorang ahli dalam kelenteng dan 

pembuatan patung dan rehabilitasi selesai seperti bentuk sekarang. 

Peresmian nama kelenteng Kwan Tie Miau terjadi pada tanggal 5 Agustus 

1999. Kawasan kelenteng sekarang ditambah dengan lokasi Gang Singapur 

dan Pasar Mambo sedang dikondisikan sebagai salah satu obyek dan daya 

tarik wisata Kota Pangkalpinang atau wisata Budaya, kuliner maupun wisata 

belanja. Lokasi ini juga diupayakan menjadi China Town unutk 

mengingatkan kepada wajah lama kota Pangkalpinang dan dijadikan sebagai 

pusat upacara Cap Go Meh, kegiatan sembahyang Rebut dan kegiatan Pot 

Ngin Bun. Kegiatan Pot Ngin Bun satu-satunya kegiatan yang ada di 

Kelenteng Kwan Tie Miaw. Kegiatan ini dilakukan untuk menolak bala dan 

segala wabah penyakit di masyarakat seperti wabah Beriberi yang mewabah 

di Bangka sekitar tahun 1850 – 1860. 
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14. Perkuburan Sentosa 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 13. Perkuburan Cina Sentosa 

Kuburan Cina Sentosa terletak di Jalan Soekarno Hatta Pangkalpinang dan 

dibangun pada tahun 1935. Luas Perkuburan ini sekitar 27 ha dan sampai 

saat ini terdapat kurang lebih 12.000 makam danyang tertua adalah makan 

keluarga Boen Pit Liem yang diperkirakan tahun 1915 (Marga Boen adalah 

keluarga besar yang telah menyumbang sebagian besar tanahnya untuk 

dijadikan pemakaman orang Cina di Perkuburan Cina Sentosa). Makam 

yang ada disini dibangun dengan arsitektur yang unik dan menarik serta 

dihiasi dengan tulisan aksara Cina yang idah dan sangat jelas sekali 

menunjukkan status social ekonomi orang yang dimakamkan. Makam ini 

dubangun di perbukitan untuk menunjukkan penghargaan dan 

penghormatan yang tinggi orang Cina terhadap leluhur dan nenek 

moyangnya.  

 Tanah Perkuburan Sentosa merupakan sumbangan dari Marga 

Boen, menurut tugu pendiri makam yang dibangun tahun 1935, makam ini 
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disirikan oleh 4 orang yaitu Yap Fo Sun tahun 1972, Chin A Heuw tahun 

1050, Yap Ten Thiam tahun 1944 dan Lim Sui Cian. Perkuburan Sentosa ini 

merupakan kompleks pemakaman terbesar se-Asia Tenggara. Pada 

kompleks pemakaman ini terdapat makam yang dibangun dengan batu 

granit seharga 500 juta rupiah. Disini juga terdapat 2 makam yang beragama 

Islam, yaitu makam Paulus Cen On Ngie, seorang tabib (shines) berasal dari 

Tiongkok dan perintis gereja Katolik di Pulau Bangka serta makam Pastor 

Johannes Boen Thiam Kuat seorang Pastor Projo pertama di Keuskupan 

Pangkalpinang dan juga Pastor Projo pertama Indonesia yang berasal dari 

Pulau Bangka. Perkuburan Sentosa ini merupakan pusat pelaksanaan tradisi 

Sembahyang kubur (Ceng Beng) di Pangkalpinang yang dilaksanakan setiap 

tanggal 5 April setiap tahunnya.  

15. Goa Maria Yung Fo 

Goa Maria Yung Fo merupakan tempat ziarah bagi umat Katholik di 

Pangkalpinang. Nama Yung Fo berasal dari bahasa Cina yaitu Yung Fo Hin 

yang berarti daerah perbukitan. Goa ini merupakan bagian Wisma 

Keuskupan Pangkalpinang yang terletak di Jalan Stasuin XXI (sekarang 

Jalan Batu Kadera) No. 545A Semabung Lama. Wisma ini dibangun karena 

Wisma Pastoran yang lama sudah dibongkar dan ditinggal para Pastor pada  

tahun 1972. Goa ini banyak didatangi umat Khatolik dan Pangkalpinang dan 

sekitarnya serta dari luar Pulau Bangka terutama Jakarta, Bandung dan 

daerah lainnya terutama dibulan Mei dan Oktober. 

Perancangan Promosi...,Faustine,FSD UMN,2017



 65 

16. Katedral Santo Yosef 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 14. Katedral Santo Yosef 

Tanggal 5 Agustus 1934 Gereja Kathedral Santo Yoseph dibangun dengan 

nama Pelindung Santo Yoseph. Gereja ini terletak di jalan Gereja dan 

terdapat Cathedral (tahta) tempat Uskup memimpin perayaan ekaristi (Misa 

Kudus). Penyebaran dan perkembangan agama Katolik di Bangka dan 

Belitung tidak lepas dari Sejarah Katedral ini. 25 April 1935 merupakan 

peristiwa penting di gereja ini ketika ditasbihkan sebagai imam seorang 

Putra Bangka bernama Johannes Boen Thiam Kiat sebagai Pastor Boen 

kemudian diabadikan menjadi Balai Pertemuan Paroki Pangkalpinang 

dengan nama Balai Mario Jhon Boen. Gereja ini merupakan salah satu 

Benda Cagar Budaya di Kota Pangkalpinang yang dilindungi Negara. 
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17. Masjid Jamik 

 

 

 

 

Gambar 3. 15. Masjid Jamik 

Masjid Jamik adalah salah satu Masjid terbesar yang ada di Pangkalpinang. 

Masjid ini dibangun pada tanggal 3 Syawal 1355 H atau bertepatan dengan 

tanggal 18 Desember 1936 M dan terletak di Jalan Masjid Jamik. Pendiri 

Masjid ini adalah penduduk Kampung Dalam dan Kampung Tengah 

Tuatunu yang pindah ke wilayah Pangkalpinang dan mendirikan kampong 

dengan nama atau toponim yang sama dengan kampung asalnya di Tuatunu 

yaitu Kampung Tengah dan Kampung Dalam. Bentuk awal masjid ini semi 

permanen, berlantai semen berdinding papan, beratap gentetng dan bila 

dilihat dari atas berbentuk seperti piramida. Bangunan ini terdiri dari 3 

bagian, pada bagian bawah digunakan untuk sholat dan pengajian dan 

ditingkat tengah berfungsi untuk menyimpan kitab-kitab kuning, buku 

agama, tikar, dan alat perlengkapan masjid lainnya.  
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3.1.2.3. Obyek Wisata Budaya 

1. Kampung Melayu Tuatunu 

Perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Depati Amir memiliki 

pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan Pulau Bangka dalam 

pembentukan jalan-jalan baru, desa-desa dan pemukiman tradisional 

masyarakat Pangkalpinang khususnya dalam kelompok dengan konsep 

bubung dan arah mata angina. Catatan sejarah menyatakan bahwa tahun 

1851, pembentukan kampong sebanyak kurang lebih 232 kampung dan setiap 

kampong berkisar 10-40 bubung. Rumah penduduk di kampong Tuatunu 

Pangkalpinang merupakan salah satu contoh bentuk perkampungan yang 

masih bertahan dengan konsep kolonial. 

2. Kelekak Community 

Kelekak Community merupakan kawasan hutan masyarakat yang 

dikembangkan menjadi eksotisme alam berbalut budaya lokal Bangka yang 

berlokasi di kawasan Hutan Taklok Tuatunu Pangkalpinang, 5km dari Pusat 

Kota. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam hutan, permainan 

budaya Bangka, rumah tradisional, peralatan dan perlengkapan tradisional, 

makanan khas Bangka disini. Community ini dikemas sebagai miniature 

perkampunagn masyarakat Bangka abad ke-18 yang dibangun unutk 

menghadirkan suasana kehidupan penduduk Bangka dan kebiasaan sehari-

hari. 
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3. Masjid Raya Tuatunu 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 16. Masjid Raya Tuatunu 

Masjid Raya Tuatunu merupakan masjid terbesar di Bangka Belitung yang 

terletak di tengah-tangah desa Melayu Tuatunu. Masjid ini diresmikan oleh 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak Taufik Effendi pada 

tanggal 20 Maret 2008. Masjid ini dibiayai dari dana Pemerintah Kota 

Pangkalpinang. Masjid ini merupakan masjid berarsitektur modern dan 

tradisional yang dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti beduk 

elektronik, fasilitas internet dan lain-lain. Masjid ini juga menjadi pusat 

studi Islam dan kegiatan lainnya yang bernuansa Islami. 

4. Hutan Kota 

Hutan Kota merupakan objek wisata alam lain yang menjadi andalan Kota 

Pangkalpinang yang terletak di Kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan 

Gerunggang. Luas Hutan ini mencapai kurang lebih 137 ha dan terletak 

kurang lebih 6 km dari pusat kota kearah Barat. Hutan kota ini juga 
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berfungsi sebagai kawasan perkemahan dan secara bertahap dikembangkan 

sebagi taman rekreasi aktif seperti Kebun Raya Bogor. Ada beberapa flora 

yang terdapat di Hutan Kota ini yaitu karet, durian, cempedak, manggis, 

nanas, kayu mahoni, kayu seru, kayu kabel, kayu serambet, kayu 

gerunggang, kayu pelumpang, kayu rengas, kayu pelawan, kayu nyatoh, 

kayu merantimerah dan rumbia. Binatangnya yaitu jenis burung, kancil, 

napo, berbagai jenis primate, lebah madu, dan berbagai jenis ular.  

5. Makam Akek Bandang 

Akek dalam bahasa Bangka berarti Kakek dan Bandang dalam bahasa 

Tuatunu berarti orang yang selama hidupnya tidak menikah. Nama asli 

Akek Bandang adalah Akek Malik. Beliau lahir sekitar tahun 1850 dan 

wafat tahun 1920. Makam ini sering diziarahi masyarakat karena Akek 

Bandang adalah seorang ahli ibadah dan shaleh serta dikaruniakan Allah 

SWT dengan berbagai macam Karomah.  

6. Tradisi Nganggung 

Pangkalpinang memiliki beragam macam adat istiadat dan budaya sebagai 

bagian dari rentang dan rumpun tanah Melayu. Keanekaragaman etnis dari 

berbagai nusantara pembentuk budaya yang unik dan menarik serta 

Kesenian Tradisional yang terus berkembang pesat. Nganggung merupakan 

tradisi gotong royong masyarakat Pangkalpinang dengan membawa 

makanan lengkap diatas dulang kuningan yang ditutup dengan tudung saji. 

Tiap keluarga membawa satu dulang yang terbuat dari kuningan yang berisi 
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makanan sesuai dengan status dan kemampuan keluarga tersebut. Tradisi ini 

dilakukan pada upacara-upacara keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri dan 

Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Nisfu Sya’ban, dan pada 

kegiatan tahun baru Hijriah. Kegiatan ini biasanya dilakukan di Masjid dan 

di Kota Pangkalpinang dan Nganggung Akbar sering dilaksanakan di 

Rumah Dinas Walikota setelah dilaksanakan pawai Ta’aruf. 

7. Tradisi Milang Ari 

Tradisi Milang Ari adalah upacara yang berhubungan dengan crisis rate 

atau berhubungan dengan tahap-tahap kehidupan manusia khususnya yang 

berhubungan dengan upacara kematian. Keluarga yang ditinggalkan 

mengadakan sedekah untuk mengenang yang meninggal dunia yang dimulai 

pada hari pertama sampai hari ke tujuh kemudian hari ke dua puluh lima 

(Nyelawe), empat puluh hari, seratus hari (Ngeratus) kemudian dilanjutkan 

pada tiap tahun secara rutin (Naun). 

8. Pawai Ta’aruf 

Ta’aruf berasal dari bahasa Arab yaitu “perkenalan atau penyambutan”. 

Pawai Ta’aruf adalah pawai tradisional yang diadakan dalam menyambut 

hari besar Islam dan diikuti semua lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat 

memakai berbagai macam baju muslin sambil melantunkan sholawat dan 

lagu-lagu islami mengusung replica Al-Qur’anul Karim dan poster berisi 

pesan menjauhi maksiat. Tradisi Pawai ini merupakan salah satu tradisi 

Perancangan Promosi...,Faustine,FSD UMN,2017



 71 

Kota Pangkalpinang dan menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat 

dan wisatawan.  

9. Tradisi Ruwahan 

Tradisi Ruwahan merupakan upacara penyambutan terhadap kedatangan 

suci Ramadhan. Ruwahan juga sering disebut Nifsu Sya’ban karena 

dilakukan pada pertengahan bulan Sya’ban. Pada bulan ini biasanya 

masyarakat melakukan acara bersih kubur dan ziarah ke makam keluarga 

masing-masing. Pada pekan pertengahan bulan Sya’ban, masyarakat 

melaksanakan acara sedekah ruah dengan menyiapkan makanan, biasanya 

tidak ketinggalah ayam gulai atau daging sapi untuk disantap bersama 

keluarga maupun dengan tetangga sekitarnya. Tradisi ini merupakan bentuk 

penghormatan terhadap arwah orang yang sudah meninggal dan merupakan 

warisan dari Hinduisme. 

10. Tradisi Peh Cun 

Peh Cun merupakan tradisi masyarakat Tionghoa untuk menghormati 

meninggalnya seorang penyair bangsawan yang sangat dicintai rakyat 

bernama Qu Yuan (pada zaman dinasti Chu tahun 340 SM) yang meninggal 

tenggelam di Sungai Miluo. Perayaan ini dilaksanakan setiap tanggal 5 

bulan 5 penanggalan imlek. Ritual ini dilaksanakan di Pantai (Di 

Pangkalpinang dipusatkan di Pantai Pasir Padi). Prosesi ritual dimulai 

dengan sembahyang kemudian beramai-ramai membuang kue Chang/Zong 
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ke laut (kue yang terbuat dari Ketan dan diisi dengan daging atau udang 

kemudian dibungkus daun pandan dan di kukus sampai matang).  

 Kue yang dibuang ke laut bertujuan agar ikan-ikan tidak memakan 

jasad Qu Yuan tetapi memakan kue itu dan merupakan symbol 

penghormatan. Uniknya, tepat pada tengah hari tanggal 5 bulan 5 

penanggalan Imlek, telur ayam mentah yang masih segar dapat didirikan 

pada bidang datar dan air laut mengalami puncak pasang surut yang sangat 

jauh sekitar 1km. Peh Cun atau Hari Raya Twan Yang mengandung makna, 

Twan artinya lurus terkemuka, terang yang menjadi pokok atau sumber dan 

Yang artinya saat matahari memancarkan cahaya paling terang. Dinamai 

Twan Wu atau Twan Ngo karena tepatnya diambil pada saat Wu (Ngo) Si 

yaitu saat antara jam 11.00 – 13.00 WIB.  

11. Permainan Barongsai 

Permainan Barongsai biasanya dilaksanakan pada saat upaca dan digelar saat 

bulaln purnama atau pada acara khusus masyarakat keturunan Tionghoa 

seperti peringatan Imlek, Cap Go Meh, Sembahyang Rebut, Sembahyang 

Kubur, Pot Ngin Bun, Peh Cun dan upacara kemasyarakatan lainnya. Pada 

acara kegamanaan biasanya pertunjukan barongsai diadakan di Kelenteng 

besar Kota Pangkalpinang seperti Kelenteng Kwan Tie Miaw dan kelenteng 

Satya Budi.  
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12. Ritual Ceng Beng 

Ritual ini terwujud karena kecintaan dan menghormati masyarakat 

Tionghoa kepada para leluhurnya. Seluruh keluarga yang ada di Kota 

Pangkalpinang atau perantauan berupaya untuk pulang melaksanakan ritual. 

Kegiatan ini dimulai dengan membersihkan kuburan yang dilakukan 10 hari 

sebelum pelaksanaan Ceng beng karena Ceng Beng berarti bersih dan 

terang. Puncak kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 April kalender Masehi 

atau 15 bulan Ngiat dalam system penanggalan Cina.  

 Kegiatan dilaksanakan sejak dini hari hinggal terbit fajar dengan 

melakukan sembahyang dan meletakkan sesajian berupa aneka buah (san 

kuo), kue, dan makanan vegetarian (cai choi), ayam atau babi (sam sang) 

uang kertas (kim cin) dan membakar garu (hio). Suasana di perkuburan 

khususnya di pekuburan Sentosa Pangkalpinang sangat semarak dengan 

Lampion dan beraroma hio yang menyengat hidung serta diiringi alunan 

musik Belaz Band atau Tanjidor. 

13. Festival Budaya Kota Pangkalpinang 

Festival ini mernampilkan berbagai pementasan kesenian dari sanggar-

sanggar Kota Pangkalpinang dan sanggar luar daerah yang diundang untuk 

eksibisi, pementasan tari, music daerah, dan teater kemudian dilaksanakan 

festival lagu daerah, pantun dan kegiatan kesenian dan budaya Kota 

Pangkalpinang. Festival ini berlangsung selama seminggu dan 

diselenggarakan untuk merayakan hari jadi Kota Pangkalpinang. Festival ini 
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juga bertujuan untuk wadah peningkatan kreatif sanggar-sanggar dalam 

upaya pelestarian seni dan budaya Kota Pangkalpinang. Festival ini 

dilakukan di alun-alun Taman Merdeka dan terbuka unutk umum serta 

diharapkan dapat meningkatkan kunjunga wisatawan baik lokal, regional 

maupun mancanegara ke Pangkalpinang. 

14. Festival Layang-layang 

Festival ini ilaksanakan bertepatan dengan kegiatan Peh Cun yang 

dipusatkan di Pantai Pasir Padi. Peserta kontes ini berasal dari dalam Kota 

Pangkalpinang dan sekitarnya, jadi selama satu hari itu laying-layang yang 

indah dengan berbagai macam ukuran dan bentuk menghiasai langit Pantai 

Pasir Padi.  

15. Pemilihan Bujang Dayang 

Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan Kota Pangkalpinang dan 

menghimpun Generasi Muda untuk proaktif dan peduli terhadap 

pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang. Generasi 

muda tersebut adalah generasi yang memiliki kualitas brain, beauty, 

behavior dan brave kemudia generasi muda yang memiliki karakter (watak) 

atau pribadi yang utuh bukan kepribadian terbelah (split beauty) dan 

memiliki inner beauty. Kegiatan yang dilaksanakan berupa wawancara, test 

tertulis, dan kepribadian sampai dengan karantina, sarasehan, dialog budaya 

dan pariwisata serta penampilan busana tradisional daerah mampu 
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menciptakan duta pariwisata bagi Kota Pangkalpinang dalam 

mempromosikan pariwisata dan budaya ke luar daerah. 

3.1.2.4. Obyek Wisata Kuliner 

1. Empek-empek

 

Gambar 3. 17. Empek-empek 

Empek-empek di Pulau Bangka hampir sama dengan Palembang, namun 

perbedaannya pada bahan dasarnya yaitu menggunakan ikan laut seperti 

tenggiri, dan ikan parang-parang. Berbeda dengan otak-otak menggunakan 

pembungkus daun pisang dan dibakar. Empek-empek dibuat memanjang 

seperti tongkat dan direbus sampai matang kemudian disajikan langsung 

atau digoreng agar lebih gurih. Biasanya ditambah dengan sambal terasi, 

sambal tauco atau sambal pedas biasa. 
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2. Otak-otak 

Otak-otak merupakan makanan yang sangat digemari oleh masyarakat 

Pangkalpinang dan menjadi makanan khas Pangkalpinang. Otak-otak 

terbuat dari ikan, sagu, santan, dan bumbu yang memiliki rasa khas 

berbungkus daun pisang dan dibakar sehingga aroma ikan dan daun pisang 

menjadikan otak-otak lebih enak, gurih, dan lembut agak kenyal. Otak-otak 

sangat nikmat dimakan dengan tambahan sambal terbuat dari tauco atau 

cuka pedas biasa dan dapat dinikmati setiap waktu, pagi, siang, dan malam.  

2. Pantiaw 

 

Gambar 3. 18. Pantiaw 

Pantiaw adalah makanan ringan berkarbohidrat tinggi karena dibuat dari 

bahan tepung beras. Pantiau dapat dijumpai di toko oleh-oleh dan warung-

warung kecil masyarakat Pangkalpinang. Bentuk pantiau seperti mie 
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berwarna putih dan nikmat dimakan ditambah bumbu beraroma kuah ikan 

yang disiram di pantiau. 

3. Lakso 

 

Gambar 3. 19. Lakso 

Lakso juga merupakan makanan favorit masyarakat Pangkalpinang. 

Makanan ini terbuat dari beras dan sagu yang mengandung nilai gizi yang 

tinggi dan biasanya disajikan di pagi hari sebagai sarapan. Lakso juga dapat 

disuguhkan pada acara-acara terntentu di masyarakat seperti sedekahan dan 

selamatan. Lakso disajikan dengan tambahan kuah bumbu ikan dan bawang 

merah. 

5. Tai Fu Sui 

Tai Fu Sui (susu kedelai) adalah minuman khas bergizi yang terbuat dari 

kacang kedelai. Tai Fu Sui merupakan minuman tradisional masyarakat 

Kota Pangkalpinang yang biasanya dibuat oleh masyarakat keturunan Cina 

namun ada juga masyarakat Melayu. Tai fu sui biasanya disajikan bersama 
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makanan ringan lainnya karena rasanya yang nikmat. Tai Fu Sui dijual di 

pagi hari dan juga ada yang malam hari. Saat ini Tai Fu Sui banyak 

dikreasikan oleh masyarakat dengan berbagai macam rasa terutama rasa 

buah-buahan dan dapat dihidangkan panas atau dingin. 

5. Rusip dan Kecalok 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 20. Rusip 

Rusip merupakan hasil fermentasi yang terbuat dari ikan bilis segar yang 

dimasukan ke botol dan merupakan salah satu makanan khas 

Pangkalpinang. Rusip dimakan setelah satu bulan hasil fermentasi dan 

sambal rusip biasanya lebih nikmat dimakan dicampur dengan cabai dan 

bawang merah. Selain rusip ada pula pakasem yang menggunakan teritip 

atau siput laut yang difermentasi dan kecalok adalah udang halus yang di 

fermentasi. 
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6. Lempah darat dan kuning 

 

 

 

 

Gambar 3. 21. Lempah Kuning dan Lempah Darat 

Makanan tradisional khas Pangkalpinang yang terkenal adalah Lempah 

Kuning. Lempah ini merupakan makanan yang menjadi makanan utama 

dalam keluarga dan masyarakat dalam upacara adat dan keagamaan. Saat 

upacara Nganggung, biasanya sebelum melakukan suatu pekerjaan masakan 

Lempah kuning menjadi lauk utama yang dimasak dan dimakan bersama-

sama. Disamping itu disajikan pula Lempah darat atau Lempah bumbu tiga 

(Terasi atau Belacan, Cabe rawit dan Garam sebagai bumbu). Disajikan 

sebagai lauk pelengkap. Dari ketiga bumbu yang dipakai dapat 

menggambarkan bahwa masyarakat Pangkalpinang adalah masyarakat yang 

tidak rumit dan praktis, menghargai waktu, hemat dan ekonomis. 
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7. Kemplang 

 

Gambar 3. 22. Kemplang 

Kemplang merupakan snack yang terbuat dari ikan tenggiri atau lainnya 

atau cumi dan sagu. Kemplang banyak dijumpai di toko-toko makanan khas 

Kota Pangkalpinang. Bentuk kemplang ada bermacam-macam yaitu bulat, 

segi empat dan lain-lain sesuai keinginan. Kemplang diolah dengan 

beberapa jenis cara, yaitu ada yang dipanggang atau bakar, digoreng dengan 

minyak, digoreng dengan pasir dan sebagainya.  
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8. Kue Rintak 

 

Gambar 3. 23. Kue Rintak 

Kue Rintak atau nama lainnya kue sagu adalah kue khas Pangkalpinang. 

Terbuat dari sagu, gula, santan, telur dan wijen yang memang pas disajikan 

dengan secangkir kopi atau susu. Kue ini selalu ada dan habis terakhir pada 

saat lebaran.  

9. Getas 

 

Gambar 3. 24. Getas 
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Getas hampir mirip dengan kemplang yang terbuat dari ikan dan campuran 

lainnya seperti garam dan sagu. Getas memiliki rasa yang gurih dan 

disajikan pada saat lebaran maupun sehari-hari.  

11. Dodol Ketan 

Dodol ketan dibuat dari campuran ketan, gula aren dan santan. Dodol ketan 

sangat nikmat disajikan dengan kopi pahit panas. Dodol ketan 

Pangkalpinang memiliki rasa dan aroma yang khas seperti dodol di Jawa. 

12. Kerupuk 

Kerupuk merupakan makanan ringan seperti kemplang, namun berwarna 

putih dan berlobang-lobang seperti anyaman. Kerupuk Pangkalpinang sama 

dengan kerupuk-kerupuk yang berada diluar Pangkalpinang namun terbuat 

dari olahan citra rasa laut.  

3.1.2.5. Obyek Wisata Olahraga 

1. Stadion Depati Amir 

Stadion ini diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2005 dan merupakan stadion 

bertaraf nasional. Stadion ini dapat menampung 12.000 sampai 15.000 

orang dan memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Stadion ini dibangun di 

tanah seluas 2 Ha dan digunakan untuk bermain sepakbola. Rencana 

kedepannya, stadion ini akan dijadikan home base sebuah klub sepakbola 

nasional dan dijadikan tempat bertandangnya kesebelasan tamu, tempat 

bertanding sepakbola tinggat regional dan nasional. 
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2. Bukit Baru Sport Center (BBSC) 

Bukit Baru Sport Center terletak di Bukit Baru Kelurahan Taman Bunga 

Kecamatan Gerunggang. BBSC ramai dikunjungi masyarakat pada hari 

libur dan menyediakan fasilitas kolam renang dan fitness. Selain dapat 

menyegarkan badan, kita bisa menikmati segala minuman yang tersedia.  

3. G.O.R Depati Bahren 

Gelanggang Olahraga (GOR) Indoor terletak di bekas Tirta Lomba Kacang 

Pedang (bekas kolam renang). GOR ini dibuat untuk melengkapi fasilitas 

sarana olahraga di Kota Pangkalpinang. GOR ini dapat menampung orang 

sekitar 15.000 dan dapat dimanfaatkan untuk olahraga bola voli, bola 

basket, bulutangkis, takraw, dan beberapa olahraga lainnya. Penyediaan 

fasilitas Gelanggang Olahraga Indoor ini untuk mendukung tempat 

pelaksanaan atau penyelenggaraan event-event olahraga berskala regional 

dan nasional. 
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4. Lapangan Golf Girimaya 

 

Gambar 3. 25. Lapangan Gold Girimaya 

Bukit Girimaya memiliki panorama perbukitan yang terletak di Kecamatan 

Bukit Intan. Jarak Bandara Depati Amir ke Bukit Girimaya sekitar 4 km, 

sedangkan dari Pusat Kota sekitar 2 km. Dari atas Bukit ini kita dapat 

menikmati keindahan panorama Kota Pangkalpinang, baik siang atau malam 

hari. Kawasan ini juga digunakan sebagai tempat olahraga dengan berjalan 

kaki sekedar untuk mengeluarkan keringat dan menghirup udara segar. 

Untuk para pecinta olahraga Golf, Bukit ini juga menyediakan lapangan 

Golf yang dapat digunakan untuk olahraga Golf. Lapangan Golf ini terdapat 

18 hole bertaraf nasional yang dikelilingi oleh bukit dan hutan yang hijau. 

Wisatawan dapat memanfaatkan fasilitas lapangan golf ini untuk menikmati 

keasrian dan keromantisan Bukit Cinta bersama pasangan dan keluarga.  
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5. Bubble Waterboom 

Nama Bubble jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya 

“Gelembung” dan jika dilafalkan menjadi “babel” yang artinya Bangka 

Belitung. Waterboom ini diresmikan pada tanggan 12 Desember 2012 oleh 

walikota Pangkalpinang. Ini adalah waterboom pertama yang berada di 

Pulau Bangka Belitung dengan tema “bajak laut” dan memiliki standar 

Internasional yang terletak di kawasan Perumahan The Greenland City. 

Lokasi yang strategis di jantung kota Pangkalpinang, menjadikan Bubble 

Waterboom menjadi tujuan wisata utama atau rekreasi penghuni masyarakat 

kota Pangkalpinang khususnya dan masyarakat Bangka Belitung. Dalam 

Waterboom ini terdapat beberapa wahana permainan seperti Kiddy Pool, 

Tube Slide, Ember Tumpah, Family Slide, Racer Slide, Dry Pool, Lazy 

River, Funtastic. 
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3.2. Data Penelitian 

3.2.1. Wawancara 

3.2.1.1. Wawancara Wakil Kepala Dinas Pariwisata Pangkalpinang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 26. Wawancara Wakil Kepala Dinas Pariwisata Pangkalpinang 

Penulis melakukan wawancara kepada Wakil Kepala Dinas Pariwisata 

Pangkalpinang pada tanggal 13 September 2016. Penulis mendatangi 

langsung Kantor Dinas Pariwisata untuk melakukan wawancara. Dalam 

mewawancarai Wakil Kepala Dinas Pariwisata, penulis mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis terlebih dahulu. Penulis juga 

meminta data pengunjung kepada Dinas Pariwisata setempat. Menurut Pak 

Rihar, Obyek Wisata Pangkalpinang memiliki keunggulan di Sejarah, 

kuliner, dan Pesisir dan kekurangannya memang wisata pesisir di 
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Pangkalpinang masih sedikit. Beliau juga mengatakan bahwa 

Pangaklpinang siap untuk menerima kedatangan wisatawan karena sudah 

didukung oleh sarana dan prasarana yang ada dan sedang dikembangkan 

lagi. Masyarakat Pangkalpinang pun sangat Welcome terhadap wisatawan 

dari dalam negeri maupun luar negeri.  

3.2.1.2. Wawancara Kepala Dinas Pariwisata Pangkalpinang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 27. Wawancara Kepala Dinas Pariwisata Pangkalpinang 

Penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pariwisata, yaitu 

Bapak Akhmad Elvian. Pak Elvian ini juga sekaligus menjadi Tokoh Pelaku 

dalam Masyarakat, Sejarawan, dan Budayawan di Pangkalpinang. Pertama 

penulis menanyakan bagaimana pandangannya terhadap potensi 

Pangkalpinang sekarang, baik dalam alam dan budaya. Menurutnya 

Pangkalpinang diuntungkan sebagai Ibukota karena menjadi pusat kegiatan 

wilayah dan nasional dari politik, ekonomi, sosial dan budaya. Usaha 
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kepariwisataan di Pangkalpinang juga harus dilembagakan  atau diarahkan 

kearah nasional dan internasional.  

 Wisata di Pangkalpinang memiliki kelebihan dan kekurangan, 

kelebihannya terletak pada destinasi yang beragam mulai dari pesisir, 

sejarah, budaya dan kulinernya. Selain itu kelebihannya terletak pada 

keharmonisasian kehidupan masyarakatnya yang aman dan rukun. Jarak dari 

Ibu kota (Jakarta) dengan Pangkalpinang juga tebilang singkat yaitu 55 

menit jadi wisatawan dapat pulang hari misalnya ingin memakan kuliner 

khas Bangka, wisatawan dapat langsung pergi ke Bangka untuk menikmati 

kuliner yang ada.  

 Kekurangan dari Pangkalpinang sendiri adalah untuk kegiatan MICE 

(Meeting Insentive Convention Exhibition). Untuk transportasi seperti bus 

jika pesertanya 600-1000 masih dapat  ditampung, tetapi jika diatas 1000 

sudah tidak bisa karena keterbatasan tempat. Sedangkan untuk 

pariwisatanya sendiri destinasi pesisir yang dimiliki Pangkalpinang 

terancam dengan tambang timah, karena penambangan tersebut dapat 

merusak destinasi pesisir.  

 Menururt Pak Elvian, Pangkalpinang sudah siap menerima tamu-tamu 

maupun wisatawan dari nusantara dan mancanegara karena Pemerintah 

sudah memperbanyak hotel-hotel yang ada dan restaurant serta 

pengembangan obyek wisata. Masukan untuk Pangkalpinang sendiri adalah 
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bandaranya agar segera ditetapkan sebagai bandara internasional agar lebih 

memudahkan orang-orang yang ingin datang ke Bangka.  

3.2.2. Observasi 

Penulis melakukan observasi dengan mendatangi lokasi secara langsung. Penulis 

datang ke Pangkalpinang dan langsung menemui Kepala Dinas Pariwisata 

Pangkalpinang serta Wakil Kepala Dinas Pariwisata Pangkalpinang. Pertama 

penulis menemui Wakil Kepala Dinas Pariwisata Pangkalpinang yaitu Pak Rihar 

dan melakukan wawancara serta meminta data yang diperlukan dalam 

perancangan. Data yang diperlukan berupa data pengunjung obyek wisata 

Pangkalpinang dan data pengunjung Pangkalpinang itu sendiri. Penulis juga 

diberikan bekal berupa berbagai macam promosi yang sudah dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Pangkalpinang untuk mempermudah mencari data tentang obyek 

wisata Pangkalpinang.  

 Selama penuils berada di Pangkalpinang, penulis juga mendatangi obyek 

wisata yang terdapat di Pangkalpinang. Acuan yang dipakai dari booklet, leaflet, 

guide book yang diberikan oleh Pak Rihar, mulai dari wisata sejarah, wisata 

pesisir, wisata olahraga, wisata budaya, dan wisata kuliner. Penulis juga 

mengambil foto disetiap tempat yang didatangi untuk keperluan perancangan, 

tetapi tidak semua wisata di foto karena ada beberapa obyek wisata yang sudah 

tidak terawat. Penulis juga mencicipi makanan khas di Bangka khususnya di 

Pangkalpinang seperti empek-empek, otak-otak, pantiaw, lakso, tai fu sui, lempah, 
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dan masih banyak lagi. Penulis juga mengambil foto makanan-makanan tersebut 

untuk data perancangan.  

3.2.2.1. Pola Aktivitas Masyarakat 

Penulis melakukan pengamatan tentang aktifitas dan pola penggunaan 

media pada target. Tujuan dilakukan pengamatan ini adalah untuk melihat 

dan mengetahui media-media yang digunakan sehingga dapat membantu 

penulis untuk menentukan media yang akan digunakan dalam perancangan. 

Penulis melakukan pengamatan kepada masyarakat yang berada di Jakarta, 

Jambi, Palembang, Lampung dan Pekanbaru sesuai dengan target yang telah 

ditentukan.  

Dari pengamatan yang dilakukan, diperoleh data sebagai berikut. Ibu-ibu di 

Jakarta pada hari kerja, melakukan kegiatan di dalam rumah, seperti 

memasak, menonton TV, mengurus anak seperti memberi makan, bermain 

bersama anak mereka dan menidurkan anak mereka, dan membereskan 

rumah. Kegiatan di luar rumah yang dilakukan adalah mengantar dan 

menjemput anak mereka di sekolah maupun tempat bimbingan belajar (les). 

Sedangkan untuk para bapak-bapak mereka lebih sering melakukan kegiatan 

diluar karena bekerja sehari-harinya. Media yang mereka gunakan atau lihat 

sehari-harinya adalah handphone, televisi, mobil, billboard dan spanduk. 

Pada hari libur (weekend), dapat terlihat adanya kecenderungan aktifitas 

yang dilakukan seperti pergi beribadah, pergi bersama keluarga atau jalan-
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jalan dan berkumpul bersama keluarga. Media yang digunakan dan dilihat 

adalah handphone, televisi, mobil, billboard, dan radio. 

Penulis memperoleh data masyarakat Lampung sebagai berikut. 

Seperti di Jakarta, ibu-ibu di Lampung kesehariannya lebih sering 

melakukan kegiatan di dalam rumah seperti mengurus anak, memasak, 

membereskan rumah dan menonton televisi. Sedangkan untuk yang belum 

menikah lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah seperti bekerja, 

dan kuliah. Bapak-bapak yang ada di Lampung juga lebih sering diluar 

rumah karena mereka bekerja dan bertemu dengan client. Media yang sering 

digunakan dan dilihat juga hampir sama dengan masyarakat Jakarta yaitu  

handphone, televisi, mobil, motor, buku dan laptop atau komputer. Dari 

data yang diperoleh, pada akhir pekan mereka lebih banyak melakukan 

kegiatan diluar rumah seperti ibadah dan jalan-jalan. Media yang mereka 

gunakan dan sering dilihat saat berada diluar rumah adalah handphone, 

mobil, radio, dan televisi.  

Data pengamatan di Pekanbaru menunjukan masyarakat Ibu-ibunya lebih 

sering melakukan kegiatan di dalam rumah seperti mengurus anak, 

memasak, beberes rumah dan menemani anak mereka. Kegiatan yang 

dilakukan diluar rumah hanya sekedar mengantar dan menjemput anak serta 

arisan. Para bapak rumah tangga cenderung melakukan kegiatan diluar 

rumah seperti bekerja dan olahraga dan untuk didalam rumah hanya nonton 

televisi dan tidur. Media yang sering digunakan adalah handphone, mobil, 
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radio, dan televisi. Jika akhir pekan tiba, masyarakat Pekanbaru juga lebih 

banyak melakukan kegiatan diluar rumah, yaitu pergi berlibur atau jalan-

jalan, beribadah, berkumpul di rumah saudara dan berolahraga. Media yang 

sering digunakan dan menonjol adalah handphone, radio, mobil, brosur, 

billboard, dan leaflet. 

3.2.3. Kuisioner 

Penulis membuat kuisioner ini untuk mengetahui minat dan pengetahuan 

masyarakat terhadap obyek pariwisata Pangkalpinang. Berdasarkan kuisoner yang 

disebar, diperoleh 123 responden. Dibawah ini adalah data yang diperoleh dari 

hasil kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 28. Nama dan Jumlah Responden 
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Penulis menyebarkan kuesioner ke 5 kota yang dijadikan target audience, yaitu 

Jakarta, Palembang, Jambi, Pekanbaru dan Lampung. Jumlah responden yang 

mengisi kuisioner ini sebanyak 123 responden.  

 

Gambar 3. 29. Usia  

Responden yang mengisi kuesioner ini terdiri dari berbagai macam usia, mulai 

dari usia 16 tahun sampai 48 tahun. Responden dengan usia 21 tahun yang paling 

banyak mengisi kuesioner, yaitu sebesar 39 responden.  

 

 

 

 

 

Gambar 3. 30. Domisili 
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Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa responden yang berada di Jakarta lebih 

dominan dibanding yang lain yaitu 40.7%. Pekanbaru dan Jambi memiliki angka 

yang sama besar yaitu 9.8%. Kota Palembang memiliki persentase 13.8% dan 

untuk lampung serta kota lain  sebesar 13%.  

Gambar 3.31. Jenis Kelamin 

 

Diagram diatas menunjukan bahwa responden yang dominan adalah responden 

wanita dengan persentase 52.8%, sedangkan untuk responden pria 47.2%. 
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Gambar 3.32. Status  

 

Sebesar 84.6% responden yang berpartisipasi mengisi kuisioner memiliki status 

belum menikah, sendangkan 15.4% sudah menikah. 

Gambar 3.33. Pendidikan 
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Responden yang berpendidikan terakhir SMA dan sederajat lebih dominan 

dibanding yang lain dengan persentase 61.5%. Responden dengan pendidikan 

terakhir S1 berjumlah 30.3%.  

Gambar 3.34. Profesi 

 

Setengah lebih dari responden yang mengisi kuisioner berprofesi sebagai 

mahasiswa dengan presentase 60,2%. Responden yang berprofesi sebagai 

karyawan swasta berjumlah 17.1% dan yang berprofesi sebagai wiraswasta 

sebesar 14.6%. 
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Gambar 3.35. Pendapatan 

 

Responden dengan pendapatan lebih dari Rp.3.000.000,00 sebulan lebih dominan 

dibanding yang lain, yaitu sebesar 41.5%. 26% responden memiliki pendapatan 

dibawah Rp.1.000.000,00 dan untuk responden dengan pendapatan antara 

Rp.1.000.000,00 - Rp.1.500.000,00 sebesar 14.6%. Pendapatan antara 

Rp.1.500.000,00 - Rp.2.000.000,00 sebesar 9.8%.  

Gambar 3.36. Yang dilakukan saat ada hari libur 
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Dari keseluruhan responden yang berjumlah 123 responden, 73.8% jumlah 

responden memilih berlibur saat ada hari libur. Responden yang tidak berlibur 

atau memilih untuk dirumah, memiliki persentase sebesar 26.2%. 

Gambar 3.37. Jenis wisata yang dicari saat liburan 

Wisata yang dicari responden saat liburan adalah wisata alam, wisata kuliner, 

wisata bahari, wisata sejarah, wisata budaya, wisata seni dan wisata edukasi. 

Wisata yang paling dicari responden saat berlibur adalah wisata alam dan wisata 

kuliner, yaitu sebesar 79.7% dan 78.9%. Wisata Bahari memiliki persentasi 

28.5%, wisata sejarah 25.2%, wisata budaya 22%, wisata seni 21.1% dan wisata 

edukasi 13%.  

Perancangan Promosi...,Faustine,FSD UMN,2017



 99 

Gambar 3.38. Wisata yang paling disukai  

59.3 % jumlah responden lebih memilih berwisata alam dibanding wisata yang 

lain. Selain wisata alam responden juga memilih wisata kuliner dengan persentase 

26%. 

 

 

 

Gambar 3.39. Urutan wisata yang paling diminati 

Responden memilih wisata alam sebagai obyek wisata yang paling diminati dan 

wisata Kuliner sebagai pilihan kedua. Dari hasil diagram kuisioner, responden 

tidak tertarik dengan wisata sejarah.  
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Gambar 3.40. Yang dirasakan saat berwisata di alam 

 

Dari 123 responden, 73 responden lebih menyukai wisata alam dan yang mereka 

paling rasakan saat berada di alam adalah menyenangkan lalu merasakan sejuk 

dan nyaman. 18 responden merasakan adrenalin mereka terpacu saat berwisata ke 

alam. 

Gambar 3.41. Yang dirasakan saat berwisata sejarah 

Perancangan Promosi...,Faustine,FSD UMN,2017



 101 

 

8 responden memilih wisata sejarah karena mereka dapat menambah pengetahuan, 

menghargai sejarah, dan terasa menyenangkan.  

Gambar 3.42. Yang dirasakan saat berwisata bahari 

Responden yang memilih wisata Bahari hanya berjumlah 6 dan mereka merasakan 

kesenangan, relax dan tenang. 

Gambar 3.43. Yang dirasakan saat berwisata budaya 
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Hanya 2 responden saja yang menyukai wisata budaya dan mereka merasakan 

dapat menambah pengetahuan, menghargai budaya yang ada dan menyenangkan. 

Gambar 3.44. Yang dirasakan saat berwisata kuliner 

Sebanyak 32 responden dari total responden lebih memilih wisata kuliner karena 

menyenangkan dan terpuaskan.  

Gambar 3.45. Yang dirasakan saat berwisata seni 

Responden yang memilih wisata seni berjumlah 2 orang karena menyenangkan.  
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Gambar 3.46. Hal yang menjadi pertimbangan dalam berwisata 

Dalam berwisata, hal yang paling banyak dipertimbangkan oleh responden adalah 

masalah harga. 83 responden memilih harga sebagai hal yang paling 

dipertimbangkan. 80 responden memilih tempat wisata untuk pertimbangan 

mereka dalam berlibur. 74 responden memilih kemudahan akomodasi, 69 

responden memilih waktu, 51 responden memilih fasilitas yang ditawarkan, 41 

responden memilih jarak, dan 27 responden memilih ajakan kerabat sebagai 

pertimbangan berlibur.  

 

Gambar 3.47. Alasan berkunjung ke suatu wisata 
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57.7% responden memilih berlibur sebagai alasan dan motivasi mereka dalam 

berkunjung ke sebuah wisata dan sebesar 35% responden memang merencanakan 

pergi ke wisata tersebut. 

Gambar 3.48. Kesan setelah mengunjungi wisata 

 

Hampir semua responden merasa senang setelah mengunjungi wisata yang 

mereka datangi yaitu sebesar 94.3%. 

Gambar 3.49. Waktu yang dihabiskan untuk berlibur 

 

Perancangan Promosi...,Faustine,FSD UMN,2017



 105 

Sebagian besar  responden menghabiskan waktu 2 sampai 3 hari untuk berlibur, 

dan sebesar 31.7% responden menghabiskan waktu seminggu untuk berlibur. 

Gambar 3.50. Anggaran yang dikeluarkan  

Anggaran yang dikeluarkan oleh responden untuk liburan kebanyakan lebih dari 

Rp. 5.000.000,00 dan sekitar Rp. 1.000.000,00 sampai Rp. 2.000.000,00. 

Responden jarang mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 sampai Rp. 

4.000.000,00 untuk berlibur.  

Gambar 3.51. Biro perjalanan  

81.3% responden tidak menggunakan biro perjalanan saat berlibur, dan hanya 

18.7% yang menggunakan jasa biro perjalanan. 
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Gambar 3.52. Informasi mengenai suatu tempat 

101 responden menggunakan browsing untuk mengetahui informasi suatu tempat 

wisata. 87 responden mendengar dari kerabat mereka tentang suatu obyek wisata 

dan 84 responden menggunakan sosial media. Hanya sedikit responden yang 

mengetahui informasi tempat wisata dari pameran, yaitu 10 responden. 

Gambar 3.53. Pertimbangan setelahmengetahui tempat liburan 

Hal yang menjadi pertimbangan utama responden dalam mengunjungi suatu 

obyek wisata adalah kemudahan transportasi. Diurutan kedua adalah biaya yang 

akan dikeluarkan disana, yang ketiga adalah ketersediaan hotel dan keamanan 
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tempat, yang keempat adalah keramahan masyarakatnya, kelima adalah 

ketersediaan tour guide, yang terakhir adalah ketersediaan tempat bermain anak. 

Gambar 3.54. Bangka Belitung 

Dari 123 responden, 71.5% responden belum pernah ke Bangka Belitung dan 

sisanya yaitu sebanyak 28.5% sudah pernah pergi ke Bangka Belitung. 

Gambar 3.55. Pangkalpinang 
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Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa 78% responden mengetahui 

Pangkalpinang dan 22% tidak mengetahuinya. 

Gambar 3.56. Wisata yang pernah didengar atau diketahui 

Sebagian besar responden tidak mengetahui Obyek Wisata yang ada di 

Pangkalpinang. Dari ke 4 obyek wisata di Pangkalpinang, responden lebih banyak 

mengetahui Bangka Botanical Garden dibanding 3 tempat lainnya.  Museum 

Timah adalah obyek wisata yang paling sedikit diketahui oleh responden.  

Gambar 3.57. Wisata yang pernah dikunjungi 
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Dari 123 responden, 76.4% belum pernah mengunjungi 4 Obyek Wisata 

Pangkalpinang. Pantai pasir padi merupakan obyek yang paling banyak yang 

pernah dikunjungi responden, yaitu sebanyak 19.5%. Sedangkan yang paling 

sedikit dikunjungi adalah Museum Timah yaitu sebanyak 6.5%. Pantai Tanjung 

Bunga pernah dikunjungi 13 responden dari total responden dan Bangka 

Botanical Garden pernah dikunjungi oleh 12 responden dari total keseluruhan 

responden. 

 

Gambar 3.58. Merekomendasi wisata Pangkalpinang 
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Gambar 3.59. Merekomendasi wisata Pangkalpinang 

 

Gambar 3.60. Merekomendasi wisata Pangkalpinang 
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Gambar 3.61. Merekomendasi wisata Pangkalpinang 

 

Gambar 3.62. Merekomendasi wisata Pangkalpinang 
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Gambar 3.63. Merekomendasi wisata Pangkalpinang 

Gambar 3.64. Merekomendasi wisata Pangkalpinang 
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Gambar 3.65. Merekomendasi wisata Pangkalpinang 

Gambar 3.66. Merekomendasi wisata Pangkalpinang 
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Gambar 3.67. Merekomendasi wisata Pangkalpinang 

Gambar 3.68. Merekomendasi wisata Pangkalpinang 
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Dari 123 respomden, 81 responden akan merekomendasikan Pangkalpinang 

kepada orang lain karena wisatanya menari, indah dan dapat terbilang sepi 

sehingga dapat menciptakan ketenangan serta masih asri. Selain itu yang menjadi 

faktor lain responden untuk merekomendasikan Pangkalpinang adalah karena 

kulinernya yang enak, biayanya tidak mahal, akomodasi disana mudah dan 

masyarakat yang baik dan santun. Dan hal yang paling sering muncul adalah 

tentang pantainya yang indah dan asik untuk bermain serta memiliki panorama 

yang indah. 42 responden belum merekomendasikan Pangkalpinang karena 

mereka belum pernah mengunjungi secara langsung.  

Gambar 3.69. Souvernir  

Dari 123 responden, 83.7% membeli souvernir saat berwisata dan 16.3% tidak 

membeli souvernir.  
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Gambar 3.70. Informasi tempat oleh-oleh 

Kebanyakan responden mengetahui informasi mengenai tempat oleh-oleh melalui 

browsing di internet dan tidak sengaja melewati tempat oleh-oleh tersebut. 48 

responden bertanya kepada masyarakat disana, 45 responden melihat sosial 

media, 44 responden mengetahui dari kerabat dan 32 responden melihat dari 

review orang. 

 

Gambar 3.71. Oleh-oleh yang dibeli 
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Barang yang paling sering dijadikan oleh-oleh adalah makanan dan minuman 

yaitu 79.6%. Merchandise sebesar 71.8%, pakaian sebanyak 53.4% dan yang 

paling kecil persentasenya adalah karya seni, yaitu 13.6%.  

Kesimpulan dari kuesioner ini adalah Para responden memiliki minat untuk 

mengunjungi dan merekomendasikan obyek wisata Pangkalpinang karena 

Pangkalpinang memiliki panorama pantai yang indah dan kulinernya yang enak 

serta keramahan masyarakatnya.  
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3.2.4. SWOT 

Tabel 3.1. SWOT  

Analisis SWOT  

Strengths Weaknesses 

1. Memiliki beraneka macam wisata 

2. Pantainya memiliki bebatuan yang 

menjadi ciri khas pantai Pangkalpinang 

3. Tempatnya tidak terlalu ramai, 

sehingga nyaman untuk liburan 

4. Tempat wisata satu dengan yang 

lainnya tidak terlalu jauh 

5. Kulinernya beraneka ragam dan enak 

6. Dapat menikmati wisata yang ada 

dalam waktu yang singkat 

Promosinya kurang 

Opportunities Threads 

1. Memiliki peluang alternatif dalam 

kunjungan pantai 

2. Menjadi tempat liburan baru 

3. Masyarakat mencari tempat yang 

tidak terlalu ramai dan nyaman 

4. Masyarakat mencari tempat untuk 

liburan singkat 

1. Industri wisata yang lebih besar baik 

dari promosi, fasilitas  

2. Munculnya tempat wisata baru 
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