
 WISATA BAHARI PEMANCINGAN BENTANG LAUT 
TANJUNG BERAKIT - PULAU BINTAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Asal usul nama Desa Berakit ada beberapa versi, nama Desa Berakit berasal 

dari kata Rakit yaitu saat orang berlayar datang di perairan laut kemudian berlabuh di 
daratan, mereka melihat sebuah Rakit yang terdampar. Maka dari penemuan rakit 
itulah, masyarakat menyepakati nama Tanjung Berakit. Ada juga yang menceritakan 
asal usul nama Desa Berakit berasal dari para pelaut yang berlayar melewati perairan 
laut Berakit yang tampak daratan jauh dari lautan seperti Rakit yang beriringan, dari 
sinilah nama kampung ini diberi nama Berakit. Desa Berakit terletak di Kecamatan Teluk 
Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Dari asal usul nama Desa Berakit, 
jelas menggambarkan bahwa Desa Berakit merupakan wilayah pesisir yang 
kawasannya adalah dikelilingi perairan laut.  

 
Sebagai salahsatu kawasan konservasi perairan laut dan kelestaraian lingkungan 

laut, tentu Desa Berakit memiliki perairan laut dengan ekosistem yang masih terjaga 
sebagai potensi wisata bahari yang dapat dikembangkan dan dikelola untuk 
peningkatan ekonomi masyarakat yang meliputi potensi wisata pantai, mangrove, wisata 
pemancingan bentang laut, dan wisata bawah laut.  
 

Untuk saat ini potensi wisata bahari yang sangat menarik dan banyak digemari 
pengunjung baik dari dalam daerah pulau Bintan maupun luar daerah adalah Wisata 
Bahari Pemancingan Bentang Laut Tanjung Berakit. Dengan kekayaan potensi wisata 
bahari yang begitu cantik sebagai salah satu daya tarik wisata dari pemanfaatan sumber 
daya kelautan dan perikanan yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri maupun 
kegiatan ekonomi masyarakat yang masuk dalam salah satu unit usaha BUMDes. 
Tersedia Pelabuhan Nelayan Kampung Semelur sebagai akses kegiatan wisata 
pemancingan yang digunakan sebagai tempat perahu nelayan berlabuh dan bongkar 
muat ikan sebagai penunjang kegiatan perikanan dan wisata bahari pemancingan 
bentang laut.  

 
Selain kegiatan tersebut, pengunjung pun dapat menikmati ekosistem bawah laut 

Tanjung Berakit dengan melakukan kegiatan snorkeling atau scuba diving, ditambah lagi 
dengan melakukan tracking Mangrove, maka dijamin kunjungan anda ke  Desa Berakit 

menjadi momen yang menyenangkan dan tak terlupakan.  
 
 


