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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 OKU Selatan banyak memiliki potensi wisata alam dan budaya yang 

cukup bagus dan dapat dikembangkan menjadi obyek wisata unggulan, misalnya 

obyek wisata alam yang terdapat di OKU Selatan ialah obyek wisata Danau 

Ranau yang berupa Air Terjun Subik, Pantai Senangkalan, Air Terjun La’ai, Pulau 

Mariza, Air Panas, Gunung Seminung sebagai panorama alam berbukit-bukit 
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hijau dengan lereng yang curam kearah barat serta dibawahnya terdapat air danau 

yang sangat jernih nampak keindahannya di pagi dan sore harinya. Wisata budaya 

meliputi adat perkawinan Ranau, kesenian daerah Ranau dan kerajinan daerah 

Ranau. 

 
Objek wisata Danau Ranau yang terdapat di perbatasan dimana 60% objek wisata 

Danau Ranau berada di Propinsi Sumatera Selatan, 30% di wilayah Lampung dan 

10% di wilayah Bengkulu. Sedangkan studi ini dilakukan di Propinsi Sumatera 

Selatan tepatnya di Kabupaten OKU Selatan.  

 
Berdasarkan pra survei yang dilakukan pada 13 Januari 2009, obyek wisata Danau 

Ranau mulai dikembangkan sejak tahun 1972 tepatnya di desa Sukamarga yang 

pada mulanya tempat ini dibangun oleh PT. PUSRI untuk tempat peristirahatan 

bagi karyawan-karyawannya. Baru pada tahun 1990 pihak PEMDA Sumatera 

Selatan membangun fasilitas-fasilitas obyek wisata dengan mendirikan pondok-

pondok wisata untuk tempat menginap bagi wisatawan dan sarana berupa jalan 

yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi untuk menuju obyek wisata 

Danau Ranau maupun prasarana yang berupa tempat-tempat beristirahat seperti: 

dua losmen dan satu hotel kecil yang merupakan tempat menginap yang dikelola 

oleh PT Pusri. 

 
Obyek wisata Danau Ranau dapat dijangkau 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 di tempuh dengan jarak kurang lebih 480 km dan lama 

perjalanan kurang lebih 7,5 jam dan dari Bengkulu dapat ditempuh dengan jarak 
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kurang lebih 450 km dengan lama perjalanan kurang lebih 6-7 jam. Sedangkan 

obyek wisata Danau Ranau ini mudah dijangkau dari untuk jarak tempuh dari 

Liwa (Lampung Barat) kurang lebih 32 km atau kurang lebih 1 jam perjalanan dan 

jarak tempuh dari Muaradua (Kabupaten OKU Selatan) kurang lebih 55 km atau 

1,5 jam perjalanan dengan menggunakan roda dua atau roda empat.    

 
Berdirinya obyek wisata Danau Ranau diharapkan dapat menarik wisatawan untuk 

berkunjung ke obyek wisata tersebut dan dapat membantu biaya pengembangan 

obyek wisata serta diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi 

masyarakat sekitar. Adapun banyaknya wisatawan yang berkunjung ke obyek 

wisata Danau Ranau dari tahun 2004-2008 dapat dilihat dari tabel 1 berikut : 

 
Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Danau Ranau di 

Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan Sumatera 
Selatan Tahun 2004-2008 

No Tahun 
Kunjungan 

Wisatawan  
Mancanegara 

Wisatawan  
Nusantara 

Jumlah 
 Seluruh  
(Orang) 

Rata-rata 
 tiap bulan 

1 
2 
3 
4 
5 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

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 2008 

 
Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pengunjung obyek wisata Danau Ranau dari 

tahun 2004-2008 mengalami pasang surut (naik-turun), sedangkan target yang 

diharapkan 80.000 pengujung pertahunnya dengan rata-rata 6667 perbulan 

(Sumber: Catatan/statistik obyek wisata Danau Ranau tahun 2008). Dari jumlah 

tersebut diharapkan dapat membantu terpenuhinya biaya oprasional seperti biaya 
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pengembangan obyek wisata Danau Ranau, gaji karyawan dan pengelola serta 

biaya oprasional lainnya. Sedangkan biaya masuk obyek wisata Danau Ranau 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:  

 
Tabel 2. Jumlah Biaya Masuk Orang/Kendaraan ke Obyek Wisata Danau 

Ranau 
Jenis Bea Masuk 

Orang/Kendaraan 
A. Orang 

      - Dewasa 
      - Anak-anak 
B. Kendaraan 

      - Bus, Mini Bus, Jeep, Sedan dan sejenisnya 
      -  Sepeda motor 

 
Rp500/Orang 
Rp200/Orang 

 
            Rp5000 
            Rp2000 

Sumber: UPTD PARBUD OKU Selatan Tahun 2008 
 
 
Berdasarkan Tabel 2, dapat dijelaskan biaya masuk per orang ke obyek wisata 

Danau Ranau yaitu Rp500. Bila dilihat dari ongkos masuk tidak mahal dapat 

dilihat dari jumlah wisatawan yang datang kurang lebih Rp 4.948.380 

perbulannya,  namun bila dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan tidak banyak. 

 
Kondisi obyek wisata demikian, dimungkinkan akibat dari kurang mendukungnya 

fasilitas-fasilitas yang ada di obyek wisata Danau Ranau misalnya perhotelan 

untuk penginapan wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Danau Ranau 

dalam jangka waktu yang lama kurang tersedia dengan baik, di obyek wisata 

Danau Ranau hanya tersedia 12 penginapan yang terdiri dari 11 losmen yang 

harganya berkisar antara Rp 30.000 sampai Rp40.000 perkamar permalam dan 1 

cottage Danau Ranau dengan harga berkisar antara Rp 55.000 sampai Rp 121.000 

perkamar permalam, tersedia juga tempat-tempat penginapan yang disediakan di 

rumah-rumah penduduk (home stay) dengan harga berkisar Rp 30.000 perhari. Di 

obyek wisata Danau Ranau juga terdapat pondok-pondok wisata sebanyak 42 
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buah yang tersebar di Kecamatan Banding Agung, adapun rumah makan serta 

warung-warung makan di obyek wisata Danau Ranau sebanyak 15 buah dengan 

harga makanan dapat dikatakan cukup mahal, fasilitas lainnya seperti tempat 

ibadah, tempat parkir, MCK yang keadaannya pun tidak tertata dengan baik 

sehingga mengurangi keindahan tempat itu.  

 
Sarana transportasi yang tidak mendukung untuk menuju obyek wisata tersebut 

dapat dilihat dari sedikitnya kendaraan umum yang menuju obyek wisata, hanya 

satu kali kendaraan umum yang melewati obyek wisata dari Kota Liwa ke 

Palembang dan juga belum tersedianya biro perjalanan menuju obyek wisata, hal 

ini dimungkinkan akibat dari daerah tersebut merupakan wilayah hutan taman 

nasional yang belum dibuka secara bebas untuk akses jalan sehingga beberapa 

infrastruktur pendukung, seperti akses jalan dan listrik belum memadai, walaupun 

prasarana jalannya telah tersedia. 

 
Adapun atraksi-atraksi yang terdapat di obyek wisata Danau Ranau tersebut 

seperti festival Danau Ranau yang diadakan setiap bulan desember yaitu dengan 

beberapa kompetisi seperti lomba perahu cadik, perahu khas nelayan Danau 

Ranau yang biasanya dibuat dari satu batang kayu utuh, kompetisi off road, 

berburu babi, lomba tari kreasi daerah, lomba bakiak, lomba gebuk bantal, serta 

menampilkan kesenian daerah Danau Ranau.  

 
Keadaan hotel/tempat penginapan, fasilitas wisata, transportasi, atraksi wisata, 

keindahan alam dan keadaan cuaca ternyata belum dapat menjadi daya tarik 

wisatawan berkunjung ke obyek wisata Danau Ranau. Bertolak dari uraian 

tersebut menjadi daya tarik penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul 



 6 

“Kajian Obyek Wisata Danau Ranau di Kecamatan Banding Agung Kabupaten 

Ogan Komring Ulu Selatan Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2008.” 

 
B. Identifikasi Masalah 
 
 
1. Pendapat wisatawan 

2. Keadaan tempat obyek wisata 

3. Keadan pengelola obyek wisata 

4. Pendapat masyarakat setempat tentang obyek wisata 

 
C. Batasan Masalah 
 
 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dalam penelitian ini dibatasi 

masalahnya pada pendapat wisatawan yang meliputi: 

1. Lokasi obyek wisata 

2. Fasilitas wisata 

3. Ketersediaan sarana transportasi 

4. Atraksi wisata 

5. Keindahan alam 

6. Keadaan cuaca 

 
D. Rumusan Masalah 

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

1. Bagaimanakah pendapat wisatawan tentang lokasi obyek wisata Danau Ranau 

di Kabupaten OKU Selatan Propinsi Sumatera Selatan? 
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2. Bagaimanakah pendapat wisatawan tentang fasilitas yang tersedia di obyek 

wisata Danau Ranau? 

3. Bagaimanakah pendapat wisatawan tentang ketersediaan sarana transportasi 

untuk mencapai obyek wisata Danau Ranau? 

4. Bagaimanakah pendapat wisatawan tentang atraksi wisata yang terdapat di 

obyek wisata Danau Ranau? 

5. Bagaimanakah pendapat wisatawan tentang keindahan alam di obyek wisata 

Danau Ranau? 

6. Bagaimanakah pendapat wisatawan tentang keadaan cuaca di obyek wisata 

Danau Ranau? 

 
E. Tujuan Penelitian 

 
1.  Untuk mendapatkan informasi tentang lokasi obyek wisata Danau Ranau di 

Kabupaten OKU Selatan Propinsi Sumatera Selatan. 

2.  Untuk mendapatkan informasi tentang fasilitas yang tersedia di obyek wisata 

Danau Ranau. 

3.  Untuk mendapatkan informasi tentang ketersediaan sarana transportasi untuk 

mencapai obyek wisata Danau Ranau. 

4.  Untuk mendapatkan informasi tentang atraksi wisata yang terdapat di obyek 

wisata Danau Ranau. 

5.  Untuk mendapatkan informasi tentang keindahan alam di obyek wisata Danau 

Ranau. 

6.  Untuk mendapatkan informasi tentang keadaan cuaca di obyek wisata Danau 

Ranau. 
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F. 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 Danau Ranau untuk 

pengembangan lebih lanjut dan bagi peneliti dapat menambah wawasan 

tentang masalah kepariwisataan yang ada di Propinsi Sumatera Selatan. 

 

G. 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 Danau Ranau di 

Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan Propinsi Sumatera 

Selatan.  

2. Ruang lingkup subyek penelitian adalah pengelola dan wisatawan obyek 

wisata Danau Ranau di Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan 

Propinsi Sumatera Selatan.  
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3. Ruang lingkup tempat dan waktu penelitian adalah obyek wisata Danau Ranau 

di Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan Propinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2008  

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 Danau Ranau. 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 kajian obyek wisata Danau Ranau, hal ini berkaitan dengan 

lokasi obyek wisata, fasilitas wisata, sarana transportasi, atraksi wisata, keindahan 

alam, keadaan cuaca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


