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 I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

  

Dalam menunjang otonomi daerah, pemerintah berupaya untuk menggali dan 

menemukan berbagai potensi alam yang tersebar diberbagai daerah untuk 

dikembangkan potensinya, baik panorama keindahan alam maupun kekhasan 

budaya. Upaya-upaya penemuan dan pengembangan potensi-potensi tersebut, 

diarahkan agar dapat mendukung perbaikan ekonomi masyarakat dan menjadi 

sumber penghasilan daerah dalam biaya pembangunan, sesuai dengan kebijakan 

pemerintah dalam melakukan otonomi daerah, sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang No 33 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa kepariwisataan 

adalah aset penting bagi daerah untuk menopang perekonomian daerah. Oleh 

karena itu, pemerintah daerah harus mengupayakan untuk dapat mengembangkan 

potensi obyek-obyek wisata yang ada sehingga dapat menarik wisatawan untuk 

berkunjung ke obyek wisata tersebut. 

 

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 

Lampung yang mempunyai obyek wisata yang dapat dikembangkan, terdapat 

banyak obyek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang dapat 

dikunjungi, seperti Obyek Wisata Pantai Tanjung Setia yang terletak di 

Kecamatan Pesisir Selatan yang memiliki potensi wisata laut dengan ketinggian 
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gelombang yang telah dijadikan sebagai sarana bermain selancar, selain obyek 

wisata tersebut terdapat juga obyek wisata rest area yang terletak di Kecamatan 

Sumber Jaya yang memberikan panorama keindahan alam berupa hamparan 

perkebunan kopi, sayur mayur, dan tanaman rakyat lainnya, ada juga obyek wisata 

bahari yaitu berupa panorama Danau Ranau yang terletak di Desa Lumbok 

Kecamatan Sukau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Obyek Wisata 

Seminung Lumbok Resort, selain obyek wisata alam terdapat juga obyek wisata 

budaya dan sejarah seperti makam para leluhur yang ada di Kecamatan Sumber 

Jaya, rumah adat Lampung yang ada di Pekon Kenali Kecamatan Belalau, dari 

sekian banyak obyek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat salah satunya  

adalah Obyek Wisata alam Seminung Lumbok Resort yang merupakan Obyek 

Wisata Danau Ranau yang berada di wilayah Provinsi Lampung yang terletak di 

Desa Lumbok dengan jarak kurang lebih 35 km dari Kota Liwa yang merupakan 

Ibukota Kabupaten. 

 

Secara geografis Danau Ranau berada di perbatasan antara Provinsi Lampung, 

Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, di mana 60% wilayah Danau 

Ranau berada di wilayah Sumatera Selatan, 30% berada di Provinsi Lampung dan 

10% berada di wilayah Provinsi Bengkulu. Sedangkan penelitian ini dilakukan di 

Provinsi Lampung tepatnya di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat 

dengan Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort. 
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Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort di Kecamatan Sukau dapat ditempuh 

dari Kotamadya Bandar Lampung dengan kendaraan umum dan pribadi dengan 

jarak kurang lebih 500 km dan lama perjalanan menggunakan kendaraan roda dua 

atau roda empat kurang lebih 8 jam, dari Kota Palembang dapat ditempuh dengan 

jarak kurang lebih 450 km dengan lama perjalanan kurang lebih 7,5 jam dan dari 

Bengkulu dapat ditempuh dengan jarak kurang lebih 450 km dengan lama 

perjalanan kurang lebih 6-7 jam. Sedangkan untuk jarak tempuh dari ibukota 

Kabupaten Liwa Lampung Barat kurang lebih 32 km atau kurang lebih 1 jam 

perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat.  

 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai pihak 

pengelola Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort, Obyek Wisata Seminung 

Lumbok Resort dibangun dan dikelola oleh pihak Pemda Kabupaten Lampung 

Barat dengan membangun fasilitas seperti hotel yang bertaraf bintang 2, akses 

jalan yang sudah beraspal, dan infrastruktur yang cukup baik.  

 

Walaupun potensi wisata, fasilitas dan infrastruktur, Obyek Wisata Seminung 

Lumbok Resort ini sudah mulai dikelola namun obyek wisata ini belum terlalu 

diminati pengunjung dikarenakan kurangnya perhatian pihak pengelola dan 

pemerintah, selain itu pengelolaan potensi, fasilitas dan infrastruktur yang kurang 

maksimal, dan aksesibilitas menuju obyek wisata yang sulit dijangkau dalam arti 

tempatnya jauh dan belum adanya paket wisata untuk mengunjungi Obyek Wisata 

Seminung Lumbok Resort ini.  

 

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort 

ini masih sangat rendah dan belum mencapai harapan yang diinginkan oleh pihak 
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pengelola yaitu 70.000-100.000 orang wisatawan pertahunnya (Sumber: 

wawancara dengan pihak pengelola pada bulan Januari 2010). Diharapkan dengan 

jumlah wisatawan sebanyak 70.000-100.000 orang dapat menambah masukan 

dana bagi pihak pengelola dan pemerintah yang dapat digunakan untuk 

pengelolaan dan pembangunan Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort, 

sehingga dapat lebih menarik jumlah wisatawan yang berkunjung. Selain itu dapat 

digunakan sebagai sumber pendapatan bagi daerah Kabupaten Lampung Barat itu 

sendiri. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Obyek Wisata Seminung Lumbok 

Resort dari tahun 2009-2011 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Seminung Lumbok 

Resort di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2009-

2011 

No Tahun Jumlah 

1 

2 

3 

2009 

2010 

2011 

1.070 

1.560 

2.800 
Sumber: Dinas PariWisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat 2012. 

Berdasarkan Tabel 1, jumlah wisatawan per bulan berkisar antara 400-500 

wisatawan. Jumlah tersebut sangat jauh dari harapan pihak pengelola. Dimana 

dari tahun ke tahun jumlah wisatawan hanya sedikit mengalami peningkatan, 

jumlah tersebut tidak sesuai dengan target dan harapan pengelola yaitu 70.000-

100.000 orang per tahun. 

 

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort 

masih sangat rendah dengan kondisi obyek wisata untuk saat ini baik dari jumlah 

maupun jenisnya yang semakin banyak dan beragam, baik itu obyek wisata 

dengan potensi, laut, gunung atau bahkan obyek wisata dengan potensi yang sama 

yaitu obyek wisata yang berpotensi danau, dan harus diakui bahwa wisatawan pun 
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mempunyai lebih banyak alternatif lokasi obyek wisata yang dapat dikunjungi, 

maka ini berarti diakui pula bahwa dengan makin banyaknya obyek wisata yang 

tersedia, maka secara otomatis akan semakin kecil peluang wisatawan yang akan 

berkunjung ke masing-masing obyek wisata tersebut, demikian pula dengan 

Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort, jika dilihat dari jumlah kunjungan 

wisatawan di Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort dengan obyek wisata yang 

berpotensi  sama yaitu potensi wisata danau, jumlah kunjungan wisatawan di 

obyek wisata ini masih sangat rendah, dalam hal ini dapat dilihat pada Tabel. 2. 

 

Tabel 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Danau Ranau di 

Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan Sumatera 

Selatan Tahun 2007-2011 

No Tahun 

Kunjungan 

Wisatawan  

Mancanegara 

Wisatawan  

Nusantara 

Jumlah 

 Seluruh  

(Orang) 

Rata-rata 

 tiap bulan 

1 

2 

3 

4 

5 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

35 

38 

40 

44 

40 

29.643 

33.308 

32.497 

31.180 

33.674 

29.678 

33.346 

32.537 

31.224 

33.714 

2473 

2778 

2711 

2602 

2810 

Jumlah         197    160.302    160.499    13.374 

Rata-rata 

pertahun 

         39     32.060     32.100       2675 

Sumber: UPTD PARBUD OKU Selatan Tahun 2012 

 

Pada Tabel 2, dapat dilihat jumlah kunjungan wisatawan di Obyek Wisata Danau 

Ranau, yang merupakan obyek wisata dengan potensi wisata danau, yang berada 

di kawasan Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Oku Selatan Kecamatan 

Banding Agung yang dikenal obyek wisata PUSRI. obyek wisata ini  yang 

dikelola oleh Dinas Pariwisata Sumatera Selatan.  

 



 

 

6 

 

Jumlah kunjungan wisatawan di Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort per 

bulannya tidak sama bahkan cenderung sulit untuk diprediksi, hal ini dapat di lihat 

pada Gambar 1 dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik jumlah kunjungan Wisatawan pada tahun 2012 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan tidak sama. 

Dimana pada bulan Januari, Juli, September dan Desember mengalami kenaikan 

dibandingkan bulan-bulan lainnya, ini disebabkan karena pada bulan Januari 

merupakan waktu libur semester anak sekolah dan libur tahun baru, bulan Juli 

juga merupakan waktu libur kenaikan kelas, sedangkan bulan Oktober merupakan 

waktu libur hari raya idul Fitri dan pada bulan Desember terdapat festival Danau 

Ranau dan Festival Teluk Stabas yang diadakan 1 tahun sekali. 

 

Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort memiliki luas kurang lebih 15 Ha, yang 

mempunyai daya tarik wisata alam berupa keindahan Danau Ranau yang 

dimanfaatkan sebagai wisata bahari pengunjung juga dapat berenang, keliling 

danau dengan perahu motor, atau wisata air lainnya selain itu juga penunjang 
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dapat memancing yang sudah disediakan oleh pihak pengelola khusus untuk 

tempat pemancingan.  

 

Salah satu komponen dalam rangka pengembangan obyek wisata lebih lanjut 

adalah wisatawan. Hal ini seiring dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 

Pearce (1981) dalam Majalah Geografi Indonesia (1987:3), bahwa ia mengajukan 

satu gagasan dalam prosedur perencanaan pengembangan kepariwisataan, dimana 

dalam pengembangan kepariwisataan aktivitas permintaan (demand) dan 

persediaan (supply) perlu diformulasikan bersama-sama dengan tujuan 

pengembangan kepariwisataan yang kemudian akan menentukan identifikasi 

potensi daerah/obyek pariwisata yang akan dikembangkan, yang dimaksud dengan 

komponen permintaan (demand) yaitu wisatawan yang berkunjung, sedangkan 

komponen persediaan (supply) adalah potensi obyek wisata yang ada.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal inilah penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Deskripsi Potensi Obyek Wisata Seminung  

Lumbok Resort Di Desa Lumbok Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat  

Tahun 2012”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa sajakah potensi Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort di Desa 

Lumbok Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012. 
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C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui apasaja potensi wisata yang ada di Obyek Wisata Seminung 

Lumbok Resort.  

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana pada Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suplemen mata pelajaran Geografi 

di SMA Kelas XI semester dua dalam kurikulum tingkat satuan pembelajaran 

(KTSP), pada Pokok Bahasan perhubungan, pengangkutan dan pariwisata 

dengan Sub Pokok Bahasan Pariwisata 

3.   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak yang 

berminat, khususnya instansi pengelola Obyek Wisata Seminung Lumbok 

Resort untuk pengembangan lebih lanjut dan bagi peneliti dapat menambah 

wawasan tentang masalah kepariwisataan yang ada di Kabupaten Lampung 

Barat. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar penelitian terarah pada yang akan diteliti, maka penelitian dibatasi ruang 

lingkup penelitiannya yaitu: 

1. Ruang lingkup obyek penelitian adalah Obyek Wisata Seminung Lumbok 

Resort di Desa Lumbok Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tahun 

2012.  
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2. Ruang lingkup subyek penelitian adalah pengelola, masyarakat sekitar dan 

wisatawan yang berkunjung ke Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort di 

Desa Lumbok Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012. 

3. Ruang lingkup tempat dan waktu penelitian adalah Obyek Wisata Seminung 

Lumbok Resort di Desa Lumbok Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung 

Barat Tahun 2012. 

4. Ruang lingkup ilmu adalah Geografi Pariwisata. 

Alasan digunakan Geografi Pariwisata sebagai ruang lingkup ilmu karena 

mempelajari tentang aktivitas pariwisata dan fasilitas yang menunjang di 

Objek Wisata Seminung Lumbok Resort. Sehubungan dengan penelitian ini, 

yang termasuk materi perkuliahan geografi pariwisata di FKIP Unila yaitu 

tentang masa depan pariwisata, pemakaian geografi, harapan dan kesan 

wisatawan, karena penelitian ini mengkaji tentang potensi objek Wisata 

Seminung Lumbok Resort, hal ini berkaitan dengan potensi alam, potensi 

budaya, potensi ekonomi/bisnis, fasilitas wisata, dan aksesibilitas. 


