
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Provinsi Lampung yang berada di ujung pulau Sumatera memiliki beberapa pulau 

di sekitarnya yang membuat Provinsi Lampung menjadi salah satu dari beberapa 

provinsi di Indonesia yang memiliki keindahan laut. Hal itu pula yang 

menyebabkan Provinsi Lampung tinggi akan potensi di bidang kelautan baik 

perikanan ataupun pariwisata. Teluk Kiluan merupakan objek wisata di Provinsi 

Lampung yang cukup terkenal karena potensi alamnya yang tidak dimiliki wisata 

bahari lain di Provinsi Lampung seperti lumba-lumba. 

 

Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang kepariwisataan, pengembangan dan 

pembangunan sektor pariwisata memegang peranan penting dalam pengembangan 

wilayah. Pembangunan dalam sektor ini memerlukan kerjasama yang baik antar 

pemerintah, swasta dan masyarakat. Secara internal pengembangan sektor 

kepariwisataan  ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, 

dan secara eksternal diharapkan mampu menjadi sektor utama yang memberikan 

dampak menyebar pada wilayah sekitarnya demi menciptakan pemerataan 

wilayah. 
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Teluk Kiluan  yang memiliki keunikan keindahan alam pantai dan pegunungan, 

daerah singgah mamalia laut seperti lumba-lumba, paus pilot, dan juga aneka ikan 

black marlin dan habitat-habitat laut lainnya seharusnya dapat sangat memikat 

hati wisatawan. Namun kita ketahui secara pasti pengunjung Teluk Kiluan tidak 

cukup optimal. Hal itu dapat terlihat dari sepinya pengunjung yang datang ke 

Teluk Kiluan, dalam 22 buah villa dan homestay serta wilayah camping ground 

selama setahun hanya mampu menarik 3.000 orang wisatawan nusantara dan 

1.800 orang wisatawan mancanegara dari total 4.442.716 pengunjung (sumber: 

Parekraf dalam angka tahun 2014, data diolah). 

 

Dalam keadaan alami Teluk Kiluan sudah memiliki daya tarik dan pesonanya 

tersendiri. Teluk Kiluan memiliki beberapa pulau dengan pantai yang indah 

disekitarnya, keindahan karang yang membentuk sebuah kolam (Wisata Laguna), 

keindahan biota dalam laut yang dapat dijadikan tempat snorkling. Hal tersebut 

harusnya menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar. Agar optimalnya 

pembangunan di Teluk Kiluan diharapkan semua aktor yang berperan serta dalam 

pembangunan dapat bersinergi dalam pengelolaan potensi yang dimiliki oleh 

Teluk Kiluan. Sehingga dapat menunjang perencanaan pembangunan agar dapat 

berkelanjutan dan berkesinambungan. 

 

Sarana penunjang yang berkesinambungan diperlukan dalam pembangunan 

pariwisata karena di era reformasi sekarang ini Indonesia mulai menerapkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang 

memberikan kewenangan pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan 
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pemerintahan, pembangunan serta mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berarti  Pemerintah 

Daerah diharapkan untuk dapat lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan 

di daerahnya masing-masing. Sehubungan dengan adanya hal tersebut, maka 

daerah dituntut untuk mencari dan mendapatkan berbagai macam sumber 

pendapatan dengan jalan mengerahkan dan mengoptimalkan pengelolaan semua 

potensi yang dimiliki agar dapat menunjang terlaksananya pembangunan yang 

direncanakan sebagai suatu upaya berkelanjutan dan berkesinambungan. 

 

Guna menarik pengunjung pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan yang 

dilakukan di Teluk Kiluan seperti “fishing week” atau ajang memancing dan 

festival krakatau. Namun kegiatan tersebut dirasa masih kurang dalam menarik 

pengunjung Teluk Kiluan. Sehingga dibutuhkan suatu jaringan agar timbulnya 

kerjasama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam menarik pengunjung 

ataupun pembangunan Teluk Kiluan. Dalam pembangunan Teluk Kiluan 

dibutuhkan adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga 

pembangunan Teluk Kiluan dapat terwujud. 

 

Pemerintah mendirikan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan wisata di Teluk 

Kiluan dan dapat bekerjasama dengan pemerintah membangun Teluk Kiluan 

sehingga menjadi wilayah wisata bahari yang diunggulkan. 
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Namun pada kenyataannya, Pokdarwis yang dibentuk oleh pemerintah untuk 

meningkatkan pembangunan pariwisata kurang lebih setahun yang lalu baru 

berjalan aktif Februari 2015 ini. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang 

menunjang pembangunan wisata Teluk Kiluan masih belum memadai, hal 

tersebut terlihat dari infrastruktur jalan menuju lokasi Teluk Kiluan yang rusak 

parah mengurangi keinginan pengunjung menuju Teluk Kiluan, villa-villa yang 

kurang perawatan, penyediaan akses akomodasi dan promosi yang dilakukan baik 

dari masyarakat dan pemerintahpun masih belum cukup optimal. 

 

Dalam meningkatkan potensi pariwisata ada beberapa yang meneliti tentang 

peningkatan koordinasi antar pemerintah daerah dan provinsi saja, serta  

bagaimana strategi pengembangan pariwisata. Namun, belum ditemui yang 

membahas tentang sinergitas pembangunan pariwisata. Agar terciptanya sinergitas 

ini pembangunan pariwisata bukan hanya membutuhkan koordinasi antar 

pemerintah saja, namun memerlukan kerja sama dan peran serta dari segala aktor 

dan sektor yang akan terkena dampak pembangunan pariwisata ini. Seperti 

pemerintah, masyarakat sekitar, sektor swasta yang ikut berperan serta dalam 

pembangunan Teluk Kiluan. 

 

Dari beberapa penjelasan paragraf potensi alam dari Teluk Kiluan semestinya 

dikembangkan lebih baik lagi. Pengembangan tersebut dapat terlaksana jika 

pemerintah, swasta dan masyarakat yang berperan penting dalam pembangunan 

pariwisata di Teluk Kiluan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan 

pariwisata. Pemerintah daerah seharusnya membuka diri terhadap masuknya 
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sumber daya global dan berupaya keras membangun kemampuan inovasi, 

kerjasama, dan jaringan secara global terhadap segala sesuatu yang dapat 

berpartisipasi dan mengambil keuntungan dalam pembangunan pariwisata. Seperti 

pemerintah membuka diri terhadap investor, selain itu pemerintah dapat  berperan 

serta disektornya memperbaiki sarana prasana dan/atau akses jalan. Dari sektor 

swasta memberikan investasi agar terciptanya pembangunan ekowisata. 

Sedangkan stakeholder turut berpartisipasi dalam pemasaran dan perawatan 

berkelanjutan. Jika tiga aktor diatas berperan serta maka pembangunan pariwisata 

di Teluk Kiluan akan lebih optimal. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka 

penulis merumuskan masalah dalam penilitian ini : 

Bagaimanakah sinergisitas antara sektor pemerintah, swasta dan masyarakat 

dalam pembangunan parawisata di Teluk Kiluan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai suatu rumusan sebuah konsep 

tentang sinergisitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam 

pembangunan pariwisata yang terjadi di Teluk Kiluan serta mendeskripsikan 
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kendala-kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat pembangunan 

pariwisata di Teluk Kiluan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu kajian Ilmu 

Administrasi Negara dalam bidang pembangunan daerah, khususnya yang 

berkaitan dengan Good Governance guna meningkatkan pembangunan 

pariwisata 

2. Kegunaan Praktis, secara praktis hasil penelitian ini memberikan pemikiran 

dan pemecahan masalah bagi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Terkait 

kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam 

pembangunan pariwisata Teluk Kiluan. 


