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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan dan 

keindahan alam. Indonesia mempunyai lebih dari 17.508 pulau dan setiap 

pulau memiliki potensi yang berbeda-beda, khususnya dalam bidang 

pariwisata. Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai banyak obyek 

wisata pantai yang sangat berpotensi. Indonesia terkenal akan pesona laut dan 

pantainya. Pantai di Indonesia menjadi salah satu sektor wisata paling 

potensial, bahkan beberapa pantai di Indonesia sudah mendunia. Sebagai 

contoh, pulau Bali dengan keindahan pantainya yang terkenal di seluruh 

dunia. Bali terkenal akan keindahan pantainya, namun masih banyak lagi 

pantai-pantai yang tersebar di seluruh Indonesia yang tidak kalah pula 

keindahannya. 

Kekayaan alam berbasis bahari merupakan potensi yang tinggi untuk 

dikembangkan tanpa menghilangkan potensi yang ada di daratan. Banyak 

daerah di Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu 

destinasi wisata dengan kekayaan yang dimiliki. Kekayaan tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara, salah satunya melalui 

bidang pariwisata. Pengembangan obyek wisata merupakan salah satu cara 
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untuk melestarikan keindahan alam dan meningkatkan industri pariwisata di 

daerah tersebut.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan, disebutkan bahwa usaha kepariwisataan adalah usaha 

yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.  

Jawa Tengah sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia,  

menawarkan beragam daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata budaya 

maupun wisata buatan yang sangat mengagumkan. Jawa Tengah mempunyai 

banyak kekayaan alam yang potensial. Potensi wisata di daerah Pantai Selatan 

Jawa Tengah secara geografis diantaranya berada di wilayah Cilacap, 

Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri memiliki keragaman dan karakter 

budaya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan promosi untuk 

mengangkat potensi wisata yang ada di Jawa Tengah. Masing-masing daerah 

di Jawa Tengah mempunyai daya tarik yang berbeda-beda. Pengelolaan daya 

tarik wisata merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat.  

Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah. Wilayah 

Kabupaten Cilacap secara geografis berada pada 108°4‟30” - 109°30‟30” BT 

dan 7°30‟ - 7°45‟20” LS, dengan batas wilayah sebelah selatan Samudra 

Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten 

Brebes dan Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat. Sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan 
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Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Cilacap 

mempunyai luas 225.360,840 Ha, yang dibagi menjadi 24 kecamatan, 269 

desa, dan 15 kelurahan. Kabupaten Cilacap memiliki garis pantai terpanjang 

di Jawa Tengah yang mencapai 103 km dan mempunyai potensi perikanan 

tangkap berupa ikan laut. Sesuai dengan daya tariknya, pengembangan potensi 

obyek wisata di wilayah Cilacap ditekankan pada pembangunan obyek dan 

daya tarik wisata pantai.  

Kegiatan pariwisata di Kabupaten Cilacap kurang begitu dinamis dilihat 

dari jumlah pengunjung obyek wisatanya, walaupun beberapa obyek wisata di 

Kabupaten Cilacap sudah banyak dikenal. Kebutuhan akan rekreasi semakin 

meningkat dengan adanya keinginan masyarakat agar Kabupaten Cilacap 

dikembangkan menjadi destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan. 

Pengembangan obyek wisata sangat perlu dilakukan untuk menjadikan salah 

satu obyek wisata menjadi obyek wisata unggulan di Kabupaten Cilacap agar 

lebih dikenal seluruh masyarakat dan  menarik banyak wisatawan.  

Kabupaten Cilacap mempunyai banyak obyek wisata, baik obyek wisata 

alam, budaya, maupun buatan, tetapi hanya 27 obyek wisata yang 

diklasifikasikan oleh Bupati Cilacap sebagai tempat rekreasi obyek wisata. 

Klasifikasi tersebut ditetapkan berdasarkan pada kondisi dan fasilitas yang 

tersedia di tempat rekreasi. Kabupaten Cilacap mempunyai banyak obyek 

wisata alam berupa pantai. Dari 27 obyek wisata yang telah diklasifikasikan, 

terdapat 12 obyek wisata pantai yang berada di Kabupaten Cilacap.  
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Pantai Teluk Penyu merupakan salah satu pantai di Kabupaten Cilacap, 

yang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda dengan daerah lainnya. 

Pantai Teluk Penyu merupakan pantai yang membujur dari utara (Pelabuhan 

Perikanan Samudra Cilacap), ke selatan (Pulau Nusakambangan) dengan 

panorama gelombang laut yang cukup besar. Di antara obyek wisata pantai 

yang cukup menonjol adalah obyek wisata Pantai Teluk Penyu yang 

merupakan ikon khas kota Cilacap. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata 

Kabupaten Cilacap, obyek wisata Pantai Teluk Penyu merupakan 

penyumbang pendapatan terbesar dari sektor pariwisata bila dibandingkan 

dengan obyek wisata lainnya yang ada di Cilacap dilihat dari banyaknya 

jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata Pantai Teluk Penyu. Jarak 

Pantai Teluk Penyu dengan pusat kota sangat dekat yaitu kurang lebih 2 km, 

jadi dapat di jangkau baik menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. 

Wisatawan yang berkunjung ke Pantai Teluk Penyu berasal dari wilayah 

sekitar Cilacap dan luar kota. Pada akhir pekan juga banyak pengunjung yang 

memanfaatkan Pantai Teluk Penyu sebagai tempat olahraga.  

Keaslian obyek dan atraksi yang ditawarkan tetap harus dipertahankan 

dan dilestarikan. Di samping keaslian yang tetap dipertahankan juga perlu 

dipikirkan variasi obyek dan atraksi yang hendak dijual, agar tidak terkesan 

monoton. Disinilah pentingnya diversifikasi produk. Diversifikasi produk 

akan meningkatkan kunjungan wisatawan, lama tinggal dan besarnya 

pengeluaran. 
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Jumlah pengunjung Pantai Teluk Penyu dari tahun ke tahun mengalami 

naik turun. Berikut data kunjungan wisatawan ke obyek wisata Pantai Teluk 

Penyu dari tahun 2011-2016: 

Tabel 1. Data kunjungan wisatawan ke obyek wisata Pantai Teluk Penyu 

dari tahun 2011-2016 

Tahun Jumlah Wisatawan 

2011 239.575 

2012 270.996 

2013 200.023 

2014 215.136 

2015 214.571 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2016 

Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah wisatawan dari tahun ke 

tahun mengalami naik turun. Pada tahun 2012 jumlah wisatawan mengalami 

kenaikan 14% dikarenakan pengelola menyediakan fasilitas wahana air di 

obyek wisata. Fasilitas wahana air dapat menarik daya tarik wisatawan untuk 

datang ke obyek wisata Pantai Teluk Penyu. Namun, apabila dilihat dari tabel, 

tahun 2013 jumlah wisatawan mengalami penurunan mencapai 34%. Hal 

tersebut dikarenakan fasilitas wahana air sudah tidak beroperasi kembali. 

Kunjungan wisatawan ke obyek wisata Pantai Teluk Penyu hanya bersifat 

musiman, yang artinya obyek wisata ramai pengunjung hanya pada saat libur 
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panjang. Pada saat hari-hari biasa atau selain libur panjang, Pantai Teluk 

Penyu hanya dikunjungi masyarakat sekitar sebagai tempat bersantai, 

olahraga, dan kuliner hasil laut. 

Daya tarik yang dimiliki Pantai Teluk Penyu antara lain yaitu panorama 

laut yang indah, kehidupan nelayan tradisional, tempat pelelangan ikan, 

kerajinan kerang, Pulau Nusakambangan, kapal-kapal tanker yang keluar 

masuk Pelabuhan Tanjung Intan, perahu-perahu nelayan tradisional yang 

berlalu lalang di sepanjang pantai Teluk Penyu, dan tegarnya Kilang 

Pertamina. Terdapat atraksi budaya berupa sedekah laut yang berlangsung 

satu tahun sekali. Wisata sejarah berupa Benteng Pendem juga terdapat di 

kawasan Pantai Teluk Penyu. Dilihat dari fenomena yang ada, sektor 

pariwisata ini nampaknya belum berkembang dan dikembangkan secara 

optimal. Infrastruktur kawasan Pantai Teluk Penyu sebagai kawasan wisata 

dan juga ruang publik tidak memadai bagi wisatawan maupun masyarakat 

Kota Cilacap memberi kesan tidak terawat.  

Fasilitas, sarana dan prasarana obyek wisata Pantai Teluk Penyu tidak 

berkembang dan kurang terpelihara. Fasilitas yang sudah ada pada Pantai 

Teluk Penyupun terksesan tidak terawat karena banyak fasilitas yang rusak 

dan kotor. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola obyek wisata 

Pantai Teluk Penyu, fasilitas yang ada di Pantai Teluk Penyu dalam 5 tahun 

terakhir belum mengalami penambahan. Beberapa fasilitas yang ada di 

Obyek Wisata Pantai Teluk Penyu antara lain: 1) Gardu pandang; 2) Tempat 
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parkir; 3) kios cenderamata; 4) Tempat Pelelangan Ikan atau TPI; 5) MCK 

dan Mushola, MCK secara umum belum memadai, baik dari segi fasilitas 

standar, maupun dari segi kebersihan lingkungan. MCK yang ada saat ini 

terkesan tidak terawat, kumuh dan kotor. Hal ini akan mengurangi 

kenyamanan wisatawan; 6) Akses yang sangat mudah, sehingga dapat 

dijangkau oleh semua orang; 7) Pintu gerbang dan loket;  8) Pos keamanan 

dan pengaduan; 9) Gazebo; 10) Hotel, fasilitas penginapan sangat diperlukan 

dalam perencanaan pengembangan pariwisata. Selain sebagai sarana 

pemenuhan kelengkapan fasilitas, hal ini juga dapat mempengaruhi lama 

tinggal bagi wisatawan, yang selanjutnya akan menambah PAD Kabupaten 

Cilacap. 

Obyek wisata Pantai Teluk Penyu yang merupakan wisata pantai hanya 

dibiarkan apa adanya dan sangat bersifat alami, artinya belum ada fasilitas 

unggulan yang dapat ditawarkan pada wisatawan. Dalam Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata tahun 2014, dijelaskan jumlah pengunjung yang 

menginap hotel di Cilacap setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, 

hal ini tidak membuat wisatawan Pantai Teluk Penyu mengalami 

peningkatan yang signifikan.  

Obyek wisata Pantai Teluk Penyu merupakan salah satu andalan bidang 

pariwisata di kota Cilacap. Di Obyek wisata Pantai Teluk penyu terdapat 

kios-kios yang didirikan oleh warga tanpa ada perencanaan tata letak terlebih 

dahulu dari pengelola atau kios yang berdiri di luar perencanaan pengelola.. 
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Pengelompokan kios-kios berdasarkan jenisnya dan pengalokasian kios 

sesuai dengan tempatnya sulit dilakukan karena minimnya perhatian 

masyarakat dalam penataan lokasi yang beraturan. Hal tersebut jelas 

membuat obyek wisata Pantai Teluk Penyu terkesan tidak beraturan dalam 

penataan lokasi. Penataan lokasi lahan parkir juga terbilang belum teratur 

membuat wisatawan mengalami kendala dalam parkir kendaraan pribadi dan 

bus wisata. Lokasi parkir tidak dijadikan beberapa titik yang strategis. Oleh 

karena itu banyak wisatawan yang memarkirkan kendaraan pribadinya di 

tempat mana saja yang kiranya terlihat kosong, sehingga pada saat libur 

panjang atau jumlah wisatawan banyak membuat pengunjung sulit 

memarkirkan kendaraannya. Areal 70 merupakan area yang menjadi favorit 

wisatawan kunjungi karena berdekatan dengan Benteng Pendem dan dapat 

melihat Pulau Nusakambangan. Oleh karena itu banyak dijadikan tempat 

parkir kendaraan wisatawan secara tidak beraturan khususnya masyarakat 

Cilacap sendiri. Pada areal 70 ini juga tidak ada pembeda antara parkir 

kendaraan motor dan mobil, wisatawan cenderung memarkirkan kendaraanya 

di sembarang tempat. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya lahan yang 

khusus dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, obyek wisata Pantai 

Teluk Penyu terbilang “Mati Suri” yang artinya wisata di Pantai Teluk Penyu 

tidak terdapat kegiatan apapun yang dapat menarik wisatawan. Atraksi yang 

disajikan hanya pemandangan pantai. Obyek wisata ini terbilang tidak 
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mempunyai kegiatan yang dapat membuat menarik wisatawan, karena hanya 

berjalan apa adanya. Pengembangan obyek wisata ini perlu dilakukan agar 

dapat menjadi destinasi nasional seperti Pantai Ayah, Goa Jatijajar dan Goa 

Petruk di Kabupaten Kebumen, Baturaden di Kabupaten Banyumas dan 

Pantai Pangandaran di Propinsi Jawa Barat dan mempunyai daya saing 

dengan wilayah sekitar Kabupaten Cilacap.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu digali upaya 

pengembangan obyek wisata Pantai Teluk Penyu, agar Pantai Teluk Penyu 

menjadi obyek wisata unggulan yang menarik pengunjung dan mendukung 

obyek wisata disekitarnya. Oleh karena itu, penulis tertaik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Upaya Pengembangan Pantai Teluk Penyu 

sebagai Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Cilacap”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Potensi wisata yang ada di Pantai Teluk Penyu belum dikembangkan 

secara optimal. 

2. Fasilitas wisata di Pantai Teluk Penyu belum memadai. 

3. Sarana dan prasarana Pantai Teluk Penyu belum berkembang. 

4. Upaya pengembangan obyek wisata Pantai Teluk Penyu belum opimal. 

5. Jumlah pengunjung tidak stabil, wisatawan hanya berkunjung pada saat-

saat tertetntu.  
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6. Rendahnya tingkat kenyamanan dan kebersihan di kawasan obyek wisata 

Pantai Teluk Penyu.  

7. Penataan lokasi obyek wisata Pantai Teluk Penyu belum beraturan.  

8. Belum sesuainya kebijakan pemerintah dengan pengembangan obyek 

wisata Pantai Teluk Penyu.  

9. Arahan pengembangan sebagai obyek wisata unggulan di Kabupaten 

Cilacap belum sesuai dengan kebijaan yang diterapkan. 

C. Pembatasan Masalah 

Peneliti melakukan pembatasan masalah yang akan digunakan dalam 

proses penelitian obyek wisata Pantai Teluk Penyu yang tidak berkembang, 

yaitu: 

1. Potensi wisata yang ada di Pantai Teluk Penyu belum dikembangkan 

secara optimal. 

2. Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap obyek wisata Pantai Teluk Penyu 

belum sesuai. 

3. Upaya pengembangan obyek wisata Pantai Teluk Penyu belum optimal. 

4. Hambatan serta solusi dalam upaya pengembangan obyek wisata Pantai 

Teluk Penyu. 

5. Arahan pengembangan sebagai obyek wisata unggulan di Kabupaten 

Cilacap belum sesuai dengan kebijaan yang diterapkan. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana potensi obyek wisata Pantai Teluk Penyu?  

2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengembangan obyek 

wisata Pantai Teluk Penyu? 

3. Bagaimana pelaksanaan upaya pengembangan obyek wisata Pantai Teluk 

Penyu? 

4. Bagaimana hambatan serta solusi dalam upaya mengembangkan Pantai 

Teluk Penyu di Kabupaten Cilacap? 

5. Bagaimana arahan pengembangan sebagai obyek wisata unggulan di 

Kabupaten Cilacap?  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

menganalisis sebab-sebab tidak berkembangnya Pantai Teluk penyu sebagai 

obyek wisata unggulan, yaitu: 

1. Potensi pariwisata yang ada di Pantai Teluk Penyu. 

2. Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap obyek wisata Pantai Teluk Penyu  

3. Upaya pengembangan obyek wisata Pantai Teluk Penyu. 
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4. Hambatan serta solusi dalam upaya pengembangan obyek wisata Pantai 

Teluk Penyu.  

5. Arahan pengembangan sebagai obyek wisata unggulan di Kabupaten 

Cilacap. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi pengembangan 

penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang. 

b. Menambah kajian ilmu pengetahuan terutama tentang Geografi 

Pariwisata. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat 

mengenai obyek wisata Pantai Teluk Penyu. 

b. Bagi Dinas Pariwisata 

Dapat dijadikan pertimbangan penentuan kebijakan dalam 

pengembangan pariwisata. 

c. Bagi Pendidikan 
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Memberikan tambahan data informasi dalam mata pelajaran Geografi 

kelas X mengenai hubungan manusia terhadap lingkungannya sebagai 

pengaruh dari dinamika hidrosfer.  

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Geografi 

1. Pengertian Geografi  

Batasan geografi menurut Bintarto (Sujali, 1989: 4), geografi 

mempelajari hubungan kausal gejala-gejala muka bumi, dan peristiwa-

peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik fisik maupun yang menyangkut 

makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, 

ekologi, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan 

keberhasilan pembangunan.  

Berdasarkan hasil Seminar dan Lokakarya (SEMLOK) tahun 1988 

di Semarang, dirumuskan Geografi adalah ilmu yang mempelajari 

persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang 

kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan (Suharyono dan 

Moch. Amien, 2013: 19).   

2. Geografi Pariwisata 




