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Abstrak 

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sektor prioritas yaitu sektor pariwisata, 

maka ditentukan 10 (sepuluh) destinasi prioritas di Indonesia, salah satunya Destinasi 

Tanjung Kelayang di Bangka Belitung. Pengembangan destinasi prioritas ini, menjadi 

domain kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka sangat diperlukan 

Kerjasama Pemerintah atau Government Cooperation. Hasil penelitian menemukan bahwa 

model kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan Destinasi Tanjung 

Kelayang tidak hanya dikembangkan melalui kerjasama pemerintah dalam status KSPN 

(Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) yang bersifat dekonsentrasi, tetapi juga 

dikembangkan melalui kerjasama pemerintah dalam status KEK (Kawasan Ekonomi 

Kreatif) dalam konsep ABCGM (Akademisi, Bisnis,Comunity, Government, Media). 

Disetiap  model kerjasama dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan 

yaitu pemerintah daerah kurang bisa memanfaatkan peluang dalam pengususlan kegiatan 

ke pemerintah pusat baik melalui Dana Dekonsentrasi dan DAK (Dana Alokasi Khusus) 

dalam status KSPN, serta terdapat beberapa kegiatan yang tidak fokus dan tidak sesuai 

pengembangan KEK Tanjung Kelayang. Ada beberapa faktorpenghambat dan pendukung 

yang teridentifikasi dan memepengaruhi kerjasama pemerintah tersebut, faktor 

penghambat dalam pengambangan Destinasi Prioritas Tanjung Kelayang yaitu kurangnya 

aksesibilitas khususnya transportasi, kurangnya sadar wisata masyarakat, kurangnya 

kreatifiktas masyarakat sedangkan faktor pendukungnya yaitu banykanya wisatawan 

mancanegara dan terdapat daya tarik wisata yang terkenal (Laskar Pelangi Island). Dengan 

demikian, Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dapat simpulkan masih belum cukup 

untuk menjadikan destinasi Tanjung Kelayang untuk menjadi Destinasi Prioritas di 

Indonesia. 

Kata Kunci : Kerjasama Pemerintah, Pengembangan Pariwisata, Destinasi Prioritas 

 

Abstract 

In order to improve and develop the priority sector of the tourism sector, 10 priority 

destinations are determined in Indonesia, one of which is Tanjung Kelayang Destination in 

Bangka Belitung. The development of this priority destination, the domain of central and 

local government authority, it is indispensable for Government Cooperation. The results of 

the study found that the model of central and local government cooperation in the 
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development of Tanjung Kelayang Destination was not only developed through 

government cooperation in the deconcentrated status of KSPN (National Strategic Area of 

National Tourism) but also developed through government cooperation in SEZ (Creative 

Economic Zone) status in the concept ABCGM (Academics, Business, Comunity, 

Government, Media). In each implementation model, there are some problems that local 

governments can not take advantage of opportunities in the preparation of activities to the 

central government either through Deconcentration Fund and DAK (Special Allocation 

Fund) in KSPN status, and there are some activities that are not focused and inappropriate 

development of KEK Tanjung Kelayang. There are several obstacles and supporting factors 

that are identified and influenced by the government cooperation, the inhibiting factors in 

Tanjung Kelayang Priority development are lack of accessibility, especially transportation, 

lack of public tourism awareness, lack of community creativity, while the supporting 

factors are banykanya foreign tourists and there are famous tourist attraction (Laskar 

Pelangi Island). Thus, Central and Regional Government Cooperation can conclude that it 

is still not enough to make the Tanjung Kelayang destinations to become Priority 

Destinations in Indonesia or New Bali. 

Keywords: Government Cooperation, Tourism Development, Priority Destinations 

 

A. Pendahuluan 

Indonesia sebagai negara kesatuan mendistribusikan kekuasaan 

berdasarkan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang dikaitkan dengan 

sistem desentralisasi dan sistem sentralisasi. 1 Indonesia sebagai negara 

dengan sistem desentralisasi maka desentralisasi ini tidak bermaksud untuk 

memutus relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akan tetapi 

justru dengan desentralisasi akan memungkinkan terbukanya relasi 

kerjasama antra unit-unit pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan 

diatur dalam UU No. 23 Tahn 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut 

Laksono & Topatimasang, Permana bahwa desentralisasi adalah proses 

dimana pemerintah pusat menstransfer kewenangan dalam bentuk politik, 

fiskal, dan kewenangan administrasi ke pemerintah daerah.2  

Ada beberapa urusan pemerintah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, salah satunya ialah urusan pariwisata yang menjadi urusan 

konkuren dan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan 

daerah kabupaten/kota 3 . Pada era kepemimpinan residen Joko Widodo, 

pariwisata merupakan salah stau sektor prioritas selain Pangan, Maritim, 

Energi dan Kawasan Industri.4 Pariwisata dianggap sebagai penyumbang 

PDB, devisa, dan lapangan kerja yang paling murah dan mudah. 

                                                           
1 Saiman. (2017). Politik Perbatasan. Malang: Inteligensia Media, Hal. 26 
2 Antwi-Boasiako, K. (2010). Administrative Decentralization: Should Districs and Regional elect 

their own Leaders in Ghana? African Social Science Review, Hal.36 
3 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
4 Thaib S., Hiramsyah, 2017, Strategi Pengembangan Kepariwisataan Indonesia. Kementerian 

Pariwisata: Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas 
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Permasalahan pariwisata di Indonesia sebelumnya adalah 

pembangunan dan pengembangan pariwisata hanya terkonsentrasi pada 

kawasan Jawa-Bali sehingga pembangunan pariwisata tidak merata, 

lemahnya perencanaan pariwisata dan Indonesia hanya bertumpu pada 1 

(satu) pintu gerbang wisatawan mancanegara yaitu Bali.5 Indonesia yang 

hanya bertumpu pada 1 (satu) pinu gerbang wisatawan mancangera, tidak 

heran jika wisatawan mancangera yang berwisata sangat sedikit dan 

pertumbuhan yang tidak stabil. Selain itu pula, mulai tahun 2013 hingga 

tahun 2015 Pariwisata berada di area stagnan atau tetap bahwa sektor 

pariwisata sebagai penyumbang devisa ke 4 (empat).6 

Sekretariat Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, 

Kementerian Pariwisata  mangatakan bahwa “Pariwisata itu parameternya 

adalah wisman”.7 Maka, kepariwisataan tidak akan pernah ada jika tidak 

ada orang yang melakukan perjalanan keluar dari lingkungan tempat 

tinggalnya yang biasa untuk sementara waktu dan mengunjungi tempat lain. 
8 Sebaiknya pemerintah pusat dan daerah harus mampu mendorong dan 

mendukung program jangka panjang berupa pintu gerbang utama lainnya 

bagi pariwisata Indonesia.9 

Pada tahun 2016, Presiden Jokowi memberikan 8 arahan dengan 

topik “Tahun 2016 adalah Tahun Percepatan” sebagaimana dalam Surat 

Setkab No : B- 652/Seskab/Maritim/11/2015, tanggal 6 November 2015, 

salah satu arahan tersebut adalah pastikan kemajuan di lapangan pada 10 

destinasi wisata nasional. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata 

menyebut destinasi wisata nasional tersebut sebagai “10 Bali Baru”.10 Ke 

10 (sepuluh) destinasi nasional ini dipilih oleh Kementerian Perekonomian 

Bidang Maritim dan Sumber Daya menjadi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas 

sebagaimana dalam Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber 

Daya Nomor S-54/Menko/Maritim/VI/ 2016 tanggal 29 Juni 2016.11 Salah 

satu Destinasi Pariwisata Prioritas tersebut ialah Destinasi Tanjung 

Kelayang yang berada di Bangka Belitung. 

                                                           
5 Nirwandar, S. (2004). Pembangunan Sektor Pariwisata di Era Otonomi Daerah. Jakarta: 

Kemenpar.go.id., Hal. 4 
6  Thaib S., Hiramsyah, 2017, Strategi Pengembangan Kepariwisataan Indonesia. Kementerian 

Pariwisata: Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. 
7 Rapat Kementerian Pariwisata, Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dengan 

DPRD Kalimantan Barat mengenai RIPPARDA tanggal 11 Oktober 2017 
8 Antariksa, B. 2015. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan. Malang:Intrans Publishing, Hal. 31 
9 Nirwandar, S. (2004). Pembangunan Sektor Pariwisata di Era Otonomi Daerah. Jakarta: 

Kemenpar.go.id., Hal. 4 
10 Ratman, Dadang Rizki, 2016, Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019. 

Kementerian Pariwisata: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Hal.34 
11 Moerwanto, A. S. 2017. Strategi Pembangunan Infrastruktur Wisata Terintegrasi. Jurnal HPJI 

Vol.3 No. 2 , 67-78, Hal. 69 
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Untuk sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata memberikan 

dukungan terkait  kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk 

mempercepat pengembangan wisata di daerah terutama wisata yang dalam 

status KSPN. 12  Tanjung Kelayang merupakan salah satu KSPN yang 

termasuk sebagai tambahan fokus pengembangan tahun 2015-2019 yang 

tercantum dalam UU No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk 

Perencanaan Pariwisata Nasional. Pembentukan destinasi prioritas yang 

masih terbilang sangat baru, maka destinasi Tanjung Kelayang masih 

terdapat beberapa permasalahan sebagai dampak pembangunan pariwisata 

yang tidak merata sebelumnya. Tahun 2014 Tanjung Kelayang hanya dapat 

menarik wisatawan sebanyak 3.206 wisman, dan pegelolaan Tanjung 

Kelayang pun masih belum ada.13 Sangat disayangkan jika destinasi yang 

menjadi prioritas di Indoenesia masih belum dapat mengundang wisman 

dan belum memeliki pengelolaan khusus. 

Meskipun wisata Tanjung Kelayang telah menjadi destinasi prioritas, 

maka tidak semerta-merta akan langsung membawa dampak pada 

peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, apalagi wisata tersebut masih 

terdapat beberapa permasalahan yang harus segera ditangani. Sekretariat 

Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian 

Pariwisata  juga mangatakan bahwa sekitar 80% dari komitmen pemerintah 

sangat mempengaruhi kemajuan pariwisata. 14  Relasi antara pemerintah 

pusat dan daerah harus terbentuk dalam pengembangan pariwisata tersebut, 

relasi ini dalam bentuk kerjasama diantaranya melalui koordinasi, 

sinkronisasi, komitmen dan kesepakatan. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan penelitian  dengan judul Government Cooperatin : Kerjasama 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Destinasi 

Prioritas Pariwisata di Tanjung Kelayang, Bangka Belitung.  

 

B. Metode Penelitian 

Metode digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, dan 

jenis penelitian yang bersifat deskripstif. Data yang dikumpulkan, diolah 

dan dianalisa adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari 

Kementerian Pariwisata (Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan 

Industri Pariwisata), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Kep.Bangka Belitung, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, dan 

                                                           
12 Kristiana, Y. 2015. Peningkatan Peran Pemerintah Pusat dalam Kegiatan Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan Untuk Pengembangan Daya Tarik Wisata Di Tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Jurnal Barista Vol.2 No.2, 216-235, Hal. 217 
13 Dokumen BPPD Pem.Kab Belitung, 2016, Pembangunan KEK Tanjung Kelayang Belitung, 

Hal.16 
14 Rapat Kementerian Pariwisata, Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dengan 

DPRD Kalimantan Barat mengenai RIPPARDA tanggal 11 Oktober 2017. 
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masyarakat disekitar Destinasi Tanjung Kelayang, sedangkan data sekunder 

berasal dari penelitian terdahulu, laporan pemerintah, dokumen resmi, 

media, dan sumber lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini. 

Adapun variabel yang akan dianalisa yaitu model kerjasama pemerintah 

pusat dan daerah dalam pengembagan destinasi prioritas pariwisata di 

Tanjung Kelayang serta faktor penhambat & pendukung dalam kerjasama 

pemerintah pusat dan daerah dalam pengembagan destinasi prioritas 

pariwisata di Tanjung Kelayang.  

 

C. Tinjauan Teori 

1. Government Cooperation 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2008 Tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi bertujuan untuk 

terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintah dan antar 

pemerintah daerah. Begitu pula UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, tidak secara eksplisit adanya larangan untuk melakukan kerjasama 

maupun kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah dalam percepatan pembangunan. 15  Dengan kata lain dalam 

Peraturan Pemerintah dan Undang-undang tersebut menghendaki adanya 

relasi yang serasi dan kerjasama diantara pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan sistem 

desentralisasi. 16  Kompleksitas konsep desentralisasi secara umum dapat 

dikategorikan  ke dalam 2 (dua) perspektif yaitu political decentralisation 

dan administrative decentralisation. 17  Dikatakan pula Laksono & 

Topatimasang, Permana bahwa “....decentralization is a process where 

central government transfer political, fiscal, and administrative power to 

lower levels in an administrative and territorial hierarchy”. 18 

Desentralisasi mencakup proses transfer politik, keuangan dan administrasi 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

Selain itu pula, Dubois & Fattore (2009), Larson (2000), Rondinelli 

(1999), World Bank (1999), Crook & Mannor (1998) berpendapat bahwa 

desentralisasi adalah penyerahan wewenang dan tanggungjawab dari 

                                                           
15  Napitupulu, Hotman. 2015. Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU 

Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan. Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP: Direktur Was Industri dan 

Distribusi, Hal. 8 
16 Kaho, J. R. 2012 Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Yogyakarta: Center for 

politics and Government (Polgov) Fisipol UGM., Hal.6  
17 Hidayat, S. 2008. Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif State-Society Relation. 

Jurnal Poelitik Vol.1 No.1 : 1-28., Hal. 2 
18 Antwi-Boasiako, K. 2010. Administrative Decentralization: Should Districs and Regional elect 

their own Leaders in Ghana? African Social Science Review, 34-51, Hal. 36 
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pemerintah pusat kepada daerah dan dekonsentrasi adalah bagian dari 

desentralisasi administrasi.19  Dengan demikian dekonsentrasi merupakan 

desentralisasi administrasi. Penyelenggaraan koordinasi fungsi 

dekonsentrasi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu20  

a. Integrasi Fungsional,  

Ada beberapa koordinasi yang berkaitan dengan Integrasi 

fungsional yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian dan 

pelaksanaan  (organizing and actuating), serta pengawasan 

(controlling). Maka kemudian adanya istilah koordinasi 

perencanaan, koordinasi pelaksanaan, serta koordinasi pengawasan. 

b. Integrasi Institusional/Kelembagaan 

Kelembagaan juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan 

penyelenggaraan dekonsentrasi, kelembagaan yang saling terkait 

dengan fungsi-fungsi dekonsentrasi meliputi kelembagaan ditingkat 

pusat, tingkat provinsi, dan dikabupaten/kota. Menteri/Pimpinan 

berkewajiban untuk melakukan bimbingan teknis atua fungsional 

terhadap perangkatnya didaerah. Selanjutnya gubernur menentukan 

perangkat dareah mana yang akan diberi tanggungjawab untuk 

menyelenggarakan kewenangan yang telah dilimpahkan tersebut, 

baik apakah kepada sekretariat, dinas, Lemtekda, UPTD atau 

perangkat pusat didaerah. Gubernur sekaligus melakukan koordinasi 

dengan instansi di provinsi serta dengan pemerintah kabupaten/kota 

yang terkait 

c. Integrasi Program. 

Integrasi program dimulai pada proses pembangunan dengan 

pengintegrasian fungsi perencanaan, yang dimana pemerintah pusat 

dan daerah menetapkan unsur dasar perencanaan baik dalam bentuk 

misi, visi, maksud, tujuan, strategi dan sasaran. Unsur ini akan 

direalisasikan dalam bentuk program baik regional maupun sektoral 

dan tetap memperhatikan koordinasi. 

 

2. Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Salah satu arahan dari Presiden Jokowi ialah untuk membentuk 10 

destinasi wisata nasional atau disebut dengan “Destinasi Pariwisata 

Prioritas”. Dalam pengembangan pariwisata diperlukannya rencana agar 

dapat mengurangi dampak ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat 

terutama di daerah tujuan wisata. 21 Dengan demikian maka dalam 

                                                           
19 Hartanti, E. 2010. Dekonsentrasi di Indonesia. Jurnal Alokasi Dana.... FE, UI, 36-63., Hal. 52 
20 LAN, T. P. 2007. Kewenangan Dekonsentrasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan 

permasalahan penyelnggaranya di daerah. Penelitian PKP2A LAN Samarinda, 1-22, Hal. 18-20 
21 Muljadi. 2009. Kepariwisataan dan Perjalanan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hal. 68 
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pengembangan destinasi pariwisata prioritas Tanjung Kelyang harus 

berpedoman pada prinsip pengembangan pariwisata. Prinsip pengembangan 

destinasi pariwisata di Indonesia meliputi22 

a. Keberlangsungan Lingkungan (Environmentally Sustainable), 

adalah pengembangan destinasi pariwisata nasional yang ramah 

lingkungan dan mampu menjaga, melindungi dan melestarikan 

kekayaan alam. 

b. Keberlangsungan Sosial Budaya (Socially Culture Sustainable), 

adalah pengembangan destinasi pariwisata yang mampu 

menjaga kualitas dan nilai-nilai sosial budaya setempat. 

c. Keberlangsungan ekonomi (Economically Sustainable), adalah 

pengembangan destinasi pariwisata nasional harus mampu 

manjaga keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi dengan 

menyediakan peluang usaha dan lapangan kerja. 

d. Keberlangsungan kelembagaan (Institutionally Sustainable), 

adalah pengembangan destinasi pariwisata harus mampu 

mengembangkan kerjasama institusi, kemitraan yang kreatif, 

produktif dan saling menguntungkan antara pemerintah, 

masyarakat. 

 

D. Pembahasan 

1. Model Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam 

Pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata di Tanjung Kelayang, 

Bangka Belitung 

Berdasarkan UU No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk 

Perencanaan Pariwisata Nasional bahwa destinasi Tanjung Kelayang 

merupakan salah satu KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) di 

Indonesia.  Pengembangan KSPN Tanjung Kelayang dikelola melalui 

pelimpahan kewenangan dekonsentrasi dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam perkembangan penelitian yang 

dilakukan menemukan bahwa wisata Tanjung Kelayang tidak hanya 

dikelola melalui ranah pelimpahan dekonsentrasi dalam status KSPN 

saja tetapi pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata 

memberikan kewenangan lebih terhadap pemerintah daerah untuk 

mempercepat pengembangan wisata tersebut yaitu dengan dibentuknya 

dan ditetapkan sebagai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung 

Kelayang sebagaimana dalam Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung 

Kelayang. Dalam percepatan pengembangan wisata Tanjung Kelayang, 

                                                           
22 Kristiana, Y. 2015. Peningkatan Peran Pemerintah Pusat dalam Kegiatan Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan Untuk Pengembangan Daya Tarik Wisata Di Tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Jurnal Barista Vol.2 No.2, 216-235, Hal. 222 
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pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata) memiliki konsep yang 

disebut ABCGM (Akademisi,Bisnis, Comunity, Government, Media) 

Wisata Tanjung Kelayang yang dikelola baik dalam status KSPN 

dan KEK memiliki beberapa perbedaan baik dalam aktor-aktor yang 

bertanggung jawab, sumber pendanaan, koordinasi, dan bidang 

pengembangan yang dibangun. Akan tetapi, kedua pengelolaan tersebut 

tetap bertujuan untuk mencapai apa yang dinamakan sebagai pintu 

gerbang utama lainnya di Indonesia selain Bali.  

Aktor-aktor dalam pengembangan KSPN Tanjung Kelayang terdiri 

dari Kementerian Pariwisata (sebagai perencana dan pelimpahan 

kewenangan dekonsentrasi), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Kep.Bangka Belitung (sebagai pelaksana dan pelaporan program melalui 

dana dekonsentrasi) dan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung  (Sebagai 

pelaksana dan pelaporan program melalui dana DAK dan atau Dana 

Bantuan). Aktor-aktor tersebut saling bekerjasama melalui 3 (integrasi) 

yaitu integrasi fungsional, program, dan kelembagaan.23 Dengan adanya 

dukungan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ini sebagai kebijakan 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan mendukung dalam 

pencapaian tujuan pembangunan nasional dan sebagai pendelegasian 

kewenangan pusat di daerah dalam bentuk pemerataan pembangunan 

pariwisata.  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bidang pariwisata yang 

dibangun dalam pengembangan KSPN Tanjung Kelayang hanya sebatas 

pengembangan SDM/industri dan promosi/pemasaran atau lebih pada 

pengembangan kegiatan yang bersifat nonfisik. Kewenangan yang 

dimiliki oleh pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata) yaitu 

pemerintah akan mengalokasikan dana dekonsentrasi ke pemerintah 

daerah jika pemerintah daerah mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan 

kriteria atau menu sebagai urusan yang dapat diusulkan melalui 

dekonsentrasi dan DAK. Jika pemerintah daerah tidak dapat melihat 

peluang dengan mengusulkan kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria 

maka pemerintah pusat tidak akan mengalokasikan dana tersebut. 

Disinilah letak komitmen pemerintah dalam pengembangan pariwisata di 

daerahnya. 

Penentapan wisata Tanjung Kelayang sebagai KEK Tanjung 

Kelayang pada dasarnya adalah untuk mendukung dan mendorong 

percepatan dari pengembangan KSPN Tanjung Kelayang. Aktor-aktor 

yang mengelola tidak hanya Kementerian Pariwisata sebagai lembaga di 

pemerintah pusat tetapi juga dikelola oleh Kementerian PU-PR, 

                                                           
23 LAN, T. P. 2007. Kewenangan Dekonsentrasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan 

permasalahan penyelnggaranya di daerah. Penelitian PKP2A LAN Samarinda, 1-22, Hal. 18 
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Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan dan Kementerian 

Koordinator, sedangkan lembaga di pemerintah daerah terdiri dari Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kep.Bangka Belitung dan Dinas Pariwisata 

Kabupaten Belitung dan Badan Pengelola Geopark. Aktor-aktor dalam 

relasi kerjasama nya tidak lagi bersifat instruktif, tetapi relasi kerjasama 

diantaranya bersifat partisipatif dimana peran pemerintah pusat sudah 

berkurang karena daerah memiliki kewenanagan otonomi daerah dalam 

urusan pariwisata tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengembangan KEK Tanjung 

Kelayang ini, dikelola melalui 4 poin utama koordinasi atau kerjasama 

yaitu (1) sosialisasi dan desiminasi program pembangunan destinasi di 

daerah dan di pusat, (2) sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor 

pembanguan destinasi prioritas,(3) komitmen dan kesepakatan 

pembangunan destinasi prioritas,(4) kesepakatan aksi pembnguan 

destinasi Tanjung Kelayang. Bidang pariwisata yang dibangun dalam 

pengembangannya juga lebih banyak cakupannya dibanding dalam 

pengembangan KSPN Tanjung Kelayang, yang meliputi 3A (Amenitas, 

Aksesibilitas, Atraksi), Pemasaran/Promosi (Branding, Advertising, 

Selling), SDM/industri. Kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat 

dalam pengembanagn KEK ini lebih pada pembangunan Amenitas dan 

Aksesibilitas, selebihnya banyak dikelola oleh pemerintah daerah dengan 

tetap saling koordinasi diantaranya. 

 

2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Kerjasama Pemerintah 

Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Destinasi Prioritas 

Pariwisata di Tanjung Kelayang, Bangka Belitung 

Destinasi Tanjung Kelayang yang dikembangkan oleh pemerintah 

tidak terlepas dari adanya faktor-faktor baik penghambat maupun faktor 

pendukung. Faktor ini sangat mempengaruhi kiat-kiat pemerintah dalam 

pengembangan wisata tersebut. Faktor penghambat yang ditemukan oleh 

peneliti ialah kurangnya aksesibilitas khususnya transportasi, kurangnya 

sadar wisata masyarkat, kurangnya kreatifitas masyarakat. Adapun faktor 

pendukung yang ditemukan yaitu banyaknya wisatawan mancanegara 

dan terdapat daya tarik wisata yang sudah terkenal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat yaitu 

kurangnya asksesibilitas khususnya transportasi ditunjukkan sulitnya 

wisatawan atau pengunjung untuk menuju destinasi Tanjung Kelayang 

karena pemerintah tidak menyediakan transportasi umum sehingga 

wisatawan harus memiliki transportasi pribadi. Selain itu pula, faktor 

penghambat lainnya yaitu kurangnya sadar wisata masyarakat 

ditunjukkan masih terdapat banyaknya sampah dan masyarakat kurang 

peduli akan pelestarian lingkungan sekitar, dan faktor penghambat 
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kurangnya kreatifitas masyarakat ditunjukkan dengan masyarakat tidak 

bisa menonjolkan ciri khas daerah seperti ciri khas kuliner dan kerajinan-

kerajinan hasil produksi masyrakat serta hanya terdapat 1 (satu) galeri 

yang menjual hasil produk si tersebut di Kabupaten Belitung. 

Selain faktor penghambat adapula faktor pendukung dalam 

pengembangan destinasi Tanjung Kelayang yaitu banyaknya wisatawan 

mancanegara yang datang ke destinasi Tanjung Kelayang yang naik 

sebesar 22,65% dari tahun 2016 dan adanya daya tarik wisata yang sudah 

terkenal seperti wisata Tanjung Tinggi atau “Laskar Pelangi Island” yang 

keberadaannya sangat dekat dengan wisata utama Tanjung Kelayang. 

 

E. Diskusi Hasil  

Destinasi Prioritas Pariwisata Tanjung Kelayang merupakan salah 

satu destinasi yang akan menjadi pintu gerbang wistawan demi 

tercapainya tujuan pariwisata yaitu peningkatan PDB, devisa dan 

lapangan kerja. Akan tetapi, pariwisata tidak hanya dikaitkan dengan 

peningkatan PDB, Devisa pemerintah daerah tetapi hal tersebut tidak 

dapat dijadikan sebagai tolakukur dalam keberhasilan pengembangan 

pariwisata. Pariwisata juga harus mementingkan tatanan sosial budaya 

dan lingkungan alam disekitar destinasi wisata tersebut, jika terjadi 

kerusakan dalam hal tersebut maka pariwisata belum dapat dikatakan 

berhasil. Pariwisata hanya dianggap sebagai sektor bisnis yang hanya 

mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bagi aktor-

aktor yang berperan. 

Perlu kita sadari bahwa dalam pernyataan sebelumnya bahwa 

pemerintah pusat yaitu Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa 

“Pariwisata sebagai penyumbang PDB, Devisa dan Lapangan Kerja yang 

paing mudah dan murah”, jika pemerintah berfokus pada tujuan tersebut 

maka kepentingan bangsa yang lebih luas dapat dirugikan oleh 

kepentingan yang bersifat jangka pendek. Hal ini tindakan pemerintah 

hanya berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata 

tanpa memperdulikan terjadinya kerusakan lingkungan alam dan sosial 

budaya didalam masyarakat. Pemerintah dalam membuat program baru 

harus benar-benar memahami tujuannya membangun pariwisata tersebut 

untuk kebaikan Indonesia dan masyarakatnya dalam jangka panjang, 

tidak hanya sekedar mengikuti kecenderungan apa yang sedang 

“trending” di negara-negara maju. Maka sangat diperlukan prinsip-

prinsip pengembangan pariwisata dalam pembangungan pariwisata 

nasional seperti pengembangan destinasi prioritas Tanjung Kelayang 

baik dalam sisi keberlangsungan lingkungan, sosial budaya, ekonomi dan 

kelembagaan.  
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Hasil penelitian pula menunjukkan bahwa Destinasi Tanjung 

Kelayang yang tidak semua menjadi kewenangan atau domain 

pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata) melimpahkan kewenangan 

administrasi (dekonsentrasi) ke pemerintah daerah dalam status KSPN 

Tanjung Kelayang. Akan tetapi, tidak dianggap bahwa daerah hanya 

sekedar melaksanakan dan melaporkan program dan kegiatan yang 

dilimpahkan oleh pusat. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan 

dalam mengusulkan kegiatan apa saja yang ingin dan akan dilaksanakan 

di daerahnya, tetapi masih dalam ranah koodinasi dan sinkronisasi. Ada 

3 (tiga) fungsi integrasi yang dapat dilihat dalam pelimpahan 

kewenangan pusat (Kementerian Pariwisata) ke daerah (Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Dinas 

Pariwisata Kab.Belitung) yaitu  

a. Integrasi Fungsional 

Hasil penelitian menujukkan bahwa integrasi fungsional 

dalam pengembangan destinasi prioritas Tanjung Kelayang masih 

terdapat permasalahan yaitu ketika proses koordinasi perencanaan 

kegiatan atau program dari Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 

yang telah disusun namun ketika sudah diusulkan ke Kementerian 

Pariwisata terdapat perubahan dan tidak sesuai dengan apa yang 

telah di rencanakan. Pihak Dinas Pariwisata menginginkan 

pengembangan destinasi Tanjung Kelayang lebih pada promosi dan 

pemasaran, akan tetapi usulan kegiatan yang mendukung terhadap 

promosi pengalokasian dananya tidak ada bantuan, hal ini 

dikarenakan pengajuan kegiatan usulan tidak termasuk dalam daftar 

menu kegiatan fisik kementerian pariwisata sehingga usulan 

kegiatan tersebut tidak direalisasikan. 

Selain koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan juga 

merupakan kunci dalam integritas fungsional. Koordinasi 

pelaksanaa pengembangan KSPN Tanjung Kelayang telah berjalan 

sesuai dengan target, akan tetapi tidak ada kegiatan yang didanai 

melalui dana bantuan dan dialihkan menjadi DAK ke kabupaten. 

Dalam koordinasi pelaksnaaan ini ditemukan bahwa pemerintah 

Kabupaten Belitung (Dinas Pariwisata) tidak dapat melihat peluang 

dalam pengajuan kegiatan melalui DAK, sehingga hanya sedikit 

yang dapat terlaksana. Sedangkan koordinasi pengawasan, 

pemerintah provinsi masih memiliki kendala dalam berkoordinasi 

dengan pihak kabupaten karena belum dibentuknya UPT provinsi 

yang berlokasi di Belitung, sehingga pihak provinsi harus 

menempuh jarak jauh ke kabupaten untuk dapat melakukan 

koordinasi pengawasan. 
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b. Integrasi Intitusional atau Kelembagaan 

Disamping integrasi fungsional, Integrasi intitusional juga 

faktor yang sangat nempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 

pelimpahan kewenangan pusat ke daerah. Berdasarkan hasil analisis 

bahwa, Kementerian Pariwisata mendelegasikan sebagian 

kewenangannya kepada Gubernur Provinsi Bangka Belitung dalam 

urusan pengembangan KSPN Tanjung Kelayang. Selanjutnya 

Gubernur menentukan perangkat daerah yang akan diberi tanggung 

jawab untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut, perangkat 

daerah ini yaitu “Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka 

Belitung” dan “Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung”. 

Hasil penelitian ditemukan bahwa koordinasi antara 

pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten memang harus 

dilakukan tetapi pemerintah provinsi tidak ada mengalokasikan 

Dana Bantuan (ABPN) kepada pemerintah kabupaten sehingga 

tidak ada relasi kerjasama/koordinasi diantara. Pemerintah 

Kabupaten lebih sering melakukan koordinasi langsung dengan 

pemerintah pusat. Padahal dalam integrasi institusional menyangkut 

fungsi-fungsi dekonsentrasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, 

akan tetapi integrasi intitusional antara provinsi dan kabupaten tidak 

terbentuk.  

c. Integrasi Program 

Pengembangan KSPN Tanjung Kelayang lebih domain pada 

program yang bersifat non fisik seperti pengembangan SDM dan 

Promosi/Pemasaran yang melalui Dana Dekonsentrasi ke Provinsi, 

sedangkan program yang bersifat fisik seperti pengembangan 

amenitas melalui dana DAK ke Kabupaten. Selama ini integrasi 

program dalam fungsi dekonsentrasi hanya dalam pengembangan 

promosi/pemasaran saja, untuk pengembangan SDM/Industri tidak 

banyak. Selain itu pula, dana dekonsentrasi yang dialokasikan ke 

provinsi tidak ada yang masuk dalam bidang pengembangan 3A 

seperti amenitas, aksesibilitas, dan atraksi. Hal ini sangat 

disayangkan bahwasanya Tanjung Kelayang merupakan salah satu 

pariwisata nasional tetapi pengembangan dibidang fisik masih 

sangat minim dan tidak ada.  

Berdasarkan data yang ditemukan bahwa hanya 3 (kegiatan) 

yang di danai oleh DAK seperti pembanguna pusat jajanan kuliner, 

pemasangan lampu taman, dan pembangunan dive center, padahal 

pada tabel Menu Kegiatan DAK Fisik Kementerian Pariwisata 

terdapat 18 (delapan belas) kegiatan yang dapat diajukan oleh daerah. 

Hal ini sangat disayangkan bahwa pemerintah kabupaten (Dinas 

Pariwisata Kabupaten Belitung) tidak dapat memanfaatkan peluang 
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tersebut. Seharusnya pemerintah kabupaten harus dapat melihat 

peluang melalui pengajuan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam 

Menu Kegiatan DAK Fisik Kementerian Pariwisata, karena dapat 

meningkatkan dalam pengembangan destinasi pariwisata di 

Kabupaten Belitung, terlebih wisata Tanjung Kelayang yang 

ditunjuk sebagai destinasi prioritas pariwisata.  

Dengan demikian, dapat dikatakan pengembangan KSPN Tanjung 

Kelayang masih dianggap sangat kurang maksimal. Didalam proses 

penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa hal-hal penting 

yang sebelumnya tidak terumuskan dalam tujuan penelitian. Peneliti 

menemukan bahwa dalam pengembangan destinasi Tanjung Kelayang juga 

dikembangkan dalam status KEK Tanjung Kelayang yang sebagaimana 

dalam PP no. 6 tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung 

Kelayang. Kerjasama yang dilakukan oleh antara Pemerintah Pusat, 

Provinsi dan Kabupaten, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata 

tergambar melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional yang 

diadakan sebanyak 4 Kali di tahun 2017 yaitu 

1. Rapat Koordinasi Nasional ke I, pada 30-31 Maret 2017 

2. Rapat Koordinasi Nasional ke II, pada 18-19 Mei 2017 

3. Rapat Koordinasi Nasional ke III, pada 26-27 September 2017 

4. Rapat Koordinasi Nasional ke IV, pada 6-7 Desember 2017 

Sebelumnya jika KSPN Tanjung Kelayang hanya mengembangan 

bidang pariwisata pada sub SDM /Industri dan Pemasaran/Promosi saja, 

maka dalam pengembangan KEK Tanjung Kelayang memiliki sub bidang 

baru yang tidak terdapat dalam pengembangan KSPN Tanjung Kelayang, 

sub bidang ini mencakup 3A (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi), 

Pemasaran/Promosi (Branding, Selling, Advertising), SDM /Industri 

(Masyarakat, SDM, dan Usaha Industri).  

Dari 4 (empat) poin koordinasi dan kerjasma pemerintah pusat dan 

daerah ditemukan bahwa kerjasama dan koordinasi antara Pem.prov 

Bangka Belitung (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dengan Pemerintah 

Kabupaten Belitung (Dinas Pariwisata) masih kurang. Permasalahan 

kurangnya koordinasi antara pemerintah tersebut mengakibatkan beberapa 

program dan kegiatan sebagai Kesepakatan Aksi Pembangunan Destinasi 

Tanjung Kelayang khususnya dalam bidang pengembangan 

“Promosi/Pemasaran” kurang sesuai dan tidak terlaksananya kegiatan yang 

telah direncanakan seperti kegiatan Sungailiat Triathlon, Festival Laskar 

Pelangi, Toboali City On Fire, Bangka EXPO. Selain itu pula, dapat 

dikatakan Pemerintah Provinsi lebih memprioritaskan promosi dan 

pemasaran pariwisata yang ada di Pulau Bangka bukan di Belitung 
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Akan tetapi, pengembangan KEK Tanjung Kelayang pada tahun 

2017 memprioritaskan dalam bidang Aksesibilitas dan Amenitas, hal 

tersebut menjadi sebuah kemajuan yang bagus bagi pengembangan 

destinasi Tanjung Kelayang, dikarenakan sebelum dibentuknya KEK 

Tanjung Kelayang dan masih berstatus KSPN Tanjung Kelayang, 

aksesibilitas dan amenitas masih belum menjadi program prioritas. 

Berdasarkan penjelasan dan gambaran diatas, maka dapat peneliti 

menemukan model kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam 

pengembangan destinasi prioritas pariwisata di Tanjung Kelayang, sebagai 

berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh peneliti 

 

Sebelumnya dijelaskan bahwa pariwisata tidak hanya sebatas dapat 

meningkatkan petekonomian masyarakat tetapi juga harus mementingkan 

Kementerian Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata  Prov.Babel 

Dinas Pariwisata  Kab.Belitung 
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kerusakan lingkungan alam dan sosial budaya didalam masyarakat. Dengan 

melihat pada faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan 

destinasi prioritas Tanjung Kelayang, maka untuk mengoptimalkan 

pengembangnnya harus mengacu pada prinsip pengembangan destinasi 

pariwisata di Indonesia meliputi:24 

a. Keberlangsungan Lingkungan (Environmentally Sustainable),  

Dengan melihat kondisi lingkungan di destinasi pariwisata 

Tanjung Kelayang maka kondisi lingkungan masih dikatakan buruk 

karena terdapat banyak sampah plastik dan sampah lainnya yang 

mencemari pantai, serta banyaknya pondok-pondok kecil yang tidak 

teratur sehingga pantai terlihat kumuh. Keadaan/kondisi yang seperti itu, 

maka pemerintah masih belum berhasil dalam mensosialisasikan 

mengenai sadar wisata terhadap masyarakat, serta belum berhasil dalam 

melatih dan membina SDM Masyarakat (Pokdarwis).  

Selain itupula, wisata Tanjung Kelayang juga pernah kedatangan 

Kapal Pesiar yang membawa wisatawan asal Autralia dalam acara “Sail 

Indonesia”, kegiatan ini sangat mendukung dalam pengembangan 

promosi/pemasaran wisata Tanjung Kelayang, akan tetapi kita lihat dari 

sisi lain bahwa kapal pesiar tersebut dapat merusak kekayaan bawah laut 

atau ekosistem bawah laut. Oleh Karena itu untuk mengoptimalkan 

keberlangsungan lingkungan ini, pemerintah harus lebih memunculkan 

peran masyarakat untuk dapat melestarikan wisata dan lebih peduli 

terhadap kebersihan lingkungan pantai tersebut, dana menjalankan 

kegiatan-kegiatan yang tidak hanya mendukung dari satu sisi saja.  

b. Keberlangsungan Sosial Budaya (Socially Culture Sustainable), 

Salah satu keberhasilan sebuah pariwisata tidak hanya dilihat dari 

kelestarian lingkungan wisata, tetapi juga keberlangsungan sosial budaya 

msayarakat. Banyaknya wisatawan mancanegara yang datang untuk 

berwisata maka banyak pula nilai-nilai sosial budaya yang mereka bawa 

ke Indonesia. Budaya-budaya mereka jelas tidak sama dengan bdaya 

masyarakat Indonesia. Adanya budaya mereka yang masuk ke 

lingkungan masyarakat maka akan ada kecenderungan rasa 

ketidaknyamanan terhadap budaya itu ataupun kecenderungan 

masyarakat menerima budaya tersebut selagi masih dapat diterima 

dengan sosial budaya masyarakat sekitar. 

Berdasarkan hasil survey lapangan, bawa masyarakat menerima 

dengan baik kedatangan wisatawan mancanegara, tidak ada 

menunjukkan rasa ketidaknyamanan masyarakat sekitar dengan 

perilaku-perilaku sosial wisatawan mancanegara. Disatu sisipula 

                                                           
24 Kristiana, Y. 2015. Peningkatan Peran Pemerintah Pusat dalam Kegiatan Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan Untuk Pengembangan Daya Tarik Wisata Di Tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Jurnal Barista Vol.2 No.2, 216-235, Hal. 222 
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masyarakat sangat ramah dengan pengunjung yang datang. Sebaliknya 

pun juga begitu, wisatawan mancanegara sangat ramah dengan 

masyarakat sekitar, yang ditunjukkan adanya interaksi diantara mereka. 

c. Keberlangsungan ekonomi (Economically Sustainable), 

Salah satu tujuan pariwisata adalah untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat melalui peluang lapangan pekerjaan. Dengan 

adanya pariwiwsata nasional ini, maka kebutuhan wisatawan juga akan 

meningkat seperti kebutuhan makanan, penginapan dan tempat rekreasi 

yang nyaman. Kebutuhan-kebutuhan  tersebut menyebabkan pemerintah 

dan masyarakat harus dapat memenuhinya, maka untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut masyarakat membuka usaha-usaha kecil seperti 

rumah makan, restoran, hotel. Sedangkan pemerintah sendii telah 

membuat program pembangunan homestay dan hotel untuk pemenuhan 

penginapan wisatawan. Dari homestay dan hotel tersebut nantinya akan 

menyerap dan membutuhkan tenaga kerja masyarakat sekitar, begitupula 

dengan restoran-restoran yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak. 

Selain itu pula pemerintah juga memprogramkan air baku untuk 

pemenuhan kualitas air dan ini sangat mendukung dalam pemenuhan 

kebuthan wisatawan berupa ar bersih. Dalam pariwisata pula, wisman 

sangat diperlukan pelayanan ketika berwisata seperti pelayanan 

informasi dan pemandu wisata. Kebutuhan tersbeut akan membuka 

peluang bagi masyarakat untu bekerja. 

Akan tetapi, berdasarlkan hasil survey ke lapangan bahwa 

masyarakat di Belitung memang telah membuka usaha-usaha kecil untuk 

pemenuhan kebutuhan wisatawan, tetapi usaha-usaha tersebut lebih 

cenderung kurang menonjolkan apa yang menjadi ciri khas daerahnya. 

Dan di Belitung pula hanya ada 1(satu) tempat/usaha yang benar-benar 

menonjolkan ciri khas Belitung. Oleh karena itu, disisi lain pemerintah 

dapat membuka lapangan kerja melalui pembangunan homestay dan 

hotel. Tetapi juga harus membina kalangan/kelompok masyarakat untuk 

dapat lebih memperlihatkan apa yang menjadi ciri khas daerah Belitung.  

d. Keberlangsungan kelembagaan (Institutionally Sustainable),  

Sebelumnya destinasi Tanjung Kelayang hanya berstatus KSPN 

(Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), yang dimna keberlangsungan 

kelembagaan hanya bersifat dekonsentrasi, pemerintah mendelegasikan 

kewenangan dekonsentrasi kepada provinsi, dan provinsi sebagai 

pelaksana dan pelaporan program yang telah dilaksnakan. Hubungan 

atau keberlangsungan hanya sebatas relasi hanya bersifat instruktif. 

Pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah 

daerah.  

Akan tetapi dengan perkembangan pariwisata yang semakin pesat 

dan dinilai sebagai sektor pembangunan prioritas, maka destinasi 
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Tanjung Kelayang ditetapkan pula sebagai KEK (Kawasan Ekonomi 

Kreatif). Pengembangan KEK Tanjung Kelayang dianggap bersifat 

partisipatif, hal ini dikarenakan Kementerian Pariwisata telah kerjasama 

dengan kementerian lain, begitupula dengan pemerintah daerah. Akan 

tetapi, hasil penelitian menemukan bahwa kerjasama antara pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten masih belum terbentuk, yang 

ditunjukkan dengan adanya beberapa program/kegiatan yang tidak sesuai 

dengan pendukung/pendorong pengembangan KEK Tanjung Kelayang. 

 

F. Kesimpulan 

Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah belum cukup untuk 

menjadikan Destinasi Tanjung Kelayang untuk menjadi “Destinasi Prioritas 

atau Bali Baru” di Indonesia, karena masih terdapat permasalahan baik dalam 

pengembangan dalam status KSPN ataupun KEK, dan permasalahan dari sisi 

pariwisatanya itu sendiri. Masalah kerjasama baik pemerintah pusat, provinsi 

dan kabupaten dalam pengembangan destinasi prioritas Tanjung Kelayang 

harus lebih dipastikan kembali kemajuannya sehingga “Kerjasama Pemerintah 

Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata di 

Tanjung Kelayang” dapat tercipta dan menuju pada arahan Presiden “pastikan 

kemajuan dilapangan pada 10 destinasi wisata nasional”. 
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