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Abstrak. Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan wisata melimpah, dapat mengembangkan 

potensinya  misalnya dari segi pariwisata sebab wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mencari 

atau menikmati keindahan pariwisata Indonesia. Pariwisata memiliki peran yang besar dalam 

pembangunan nasional. Seperti Pantai Lombang yang di Kabupaten sumenep, namun Kurang 

berkembangnya Pantai Lombang disebabkan oleh beberapa hal yaitu kurangnya promosi yang 

dilakukan pihak pengelola yaitu UPTD Pantai Lombang, sarana dan prasarana yang kurang 

memadai, kemampuan SDM yang masih kurang serta kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk 

menjaga kebersihan dan tidak adanya RIPPDA. Penelitian dilaksanakan di wilayah Pantai Lombang, 

Kabupaten Sumenep. Informan penelitian ini terdiri dari tiga orang yaitu Kepala UPTD Pantai 

Lombang, Kepala Pokdarwis, dan Kepala Desa Lombang. Penelitian ini menggunakan kualitatif 

dengan penjabaran deskriptif yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalu 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Pantai Lombang juga memiliki banyak kekurangan seperti 

sedikitnya transportasi yang ada, belum adanya tempat penginapan, sedikitnya tempat makan/ 

restoran, serta belum adanya pusat cenderamata. Jika dilihat dari unsur penunjangnya, yaitu 

kurangnya atraksi yang dapat dipertunjukkan kepada pengunjung, jarak dan waktu tempuh yang 

cukup lama, serta kurangnya akses teknologi informasi.  

 

Kata Kunci :  Peran, Pengembangan, Wisata Pantai Lombang 

 

Abstract. Indonesia, which has cultural diversity and abundant tourism, can develop its potential, for 

example in terms of tourism because tourists visiting Indonesia seek or enjoy the beauty of Indonesian 

tourism. Tourism has a big role in national development. Like Lombang Beach in Sumenep Regency, 

but the lack of development of Lombang Beach is caused by several things, namely the lack of 

promotion by the manager, namely the Lombang Beach UPTD, inadequate facilities and 

infrastructure, lack of human resources capabilities and lack of awareness of the surrounding 

community to maintain cleanliness and the absence of RIPPDA. The research was conducted in the 

area of Lombang Beach, Sumenep Regency. The informants of this research consisted of three people, 

namely the Head of UPTD Pantai Lombang, Head of Pokdarwis, and Head of Lombang Village. This 

study uses a qualitative descriptive elaboration by using data collection techniques through interviews, 

documentation and observation. Lombang Beach also has many shortcomings, such as the lack of 

available transportation, the absence of lodging places, at least places to eat/restaurants, and the 

absence of a souvenir center. When viewed from the supporting elements, namely the lack of 

attractions that can be shown to visitors, the long distance and travel time, and the lack of access to 

information technology.  
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PENDAHULUAN 

Indonesia yang memiliki 

keragaman budaya dan wisata melimpah itu 

mampu mengatasi masalah-masalah 

mendasar dengan penguatan ekonomi dari 

penerimaan devisa/pendapatan daerahnya 

dengan itulah sebagai negara yang memiliki 

keragaman melimpah Indonesia dapat 

mengembangkan potensinya, misalnya dari 

segi pariwisata sebab wisatawan yang 

berkunjung ke Indonesia mencari atau 

menikmati keindahan pariwisata Indonesia 

sehingga memberikan efek domino bagi 

dalam maupun luar negeri, bila dari luar 

negeri negara kita semakin terkenal maka 

bagi dalam negeri negara kita dapat 

menambah devisa guna mengangkat 

kesejahteraan masyarakat yang ada saat ini.  

Pariwisata memiliki peran yang 

besar dalam pembangunan nasional. 

Karena selain menghasilkan pendapatan 

dan sekaligus sebagai penghasil devisa, 

sektor pariwisata berkaitan erat dengan 

penanaman modal asing. Wisatawan yang 

datang ke Indonesia adalah termasuk 

mereka yang berhubungan bisnis dengan 

Indonesia.  

Usaha pariwisata adalah kegiatan 

yang bertujuan menyelenggarakan jasa 

pariwisata atau menyediakan atau 

mengusahakan objek dan daya tarik wisata, 

usaha barang pariwisata dan usaha lain 

yang terkait dengan bidang tersebut. 

Industri pariwisata adalah suatu susunan 

organisasi, baik pemerintah maupun swasta, 

yang terkait dalam pengembangan, 

produksi dan pemasaran produk suatu 

layanan untuk memenuhi kebutuhan dari 

orang yang sedang berpergian. 

Dalam pengembangan pariwisata 

tidak hanya pemerintah yang melakukan 

sendiri tetapi pihak-pihak lain juga ikut 

andil dalam pembangunan infrastruktur 

pendamping, ini guna meningkatkan 

pendapatan dari sektor ekonominya. 

MenurutE. Helber menjelaskan tingkat-

tingkat perencanaan pariwisata itu dimulai 

dari pengembangan pariwisata daerah yang 

mencakup pembangunan fisik objek dan 

atraksi wisata. Setelah itulah dilakukan, kita 

akan dapat melihat bagaimana 

perkembangan dari jumlah berkunjung 

wisatawan apabila ternyata mencapai target 

yang telah ditetapkan selanjutnya akan 

memikirkan sistem prioritas. Untuk 

pengembangan ini perlu dilakukan 

pendekatan-pendekatan dengan organisasi 

pariwisata yang ada (pemerintah dan 

swasta) dan pihak-pihak terkait yang 

diharapkan dapat mendukung kelanjutan 

pembangunan pariwisata daerah tersebut.  

Pengembangan suatu daerah dapat 

disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan 

potensi dan kekhasan daerah masing-

masing. Ini merupakan kesempatan yang 

sangat baik bagi pemerintah daerah untuk 

membuktikan kemampuannya dalam 

melaksanakan kewenangan yang menjadi 

hak daerah. Maju atau tidaknya suatu 

daerah sangat ditentukan oleh kemampuan 

dan kemauan untuk melaksanakan yaitu 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah 

bebas berkreasi dan berekspresi dalam 

rangka membangun daerahnya, tentu saja 

dengan tidak melanggar ketentuan hukum 

yaitu perundang-undangan. 

Lima tahun belakangan ini, 

mayarakat di daerah Kabupaten Sumenep 

banyak melakukan urbanisasi ke kota-kota 

besar untuk mencari nafkah keluarganya. 

Jika ditelisik lebih mendalam Sumenep 

memiliki keindahan alam yang 

mengesankan. Selain itu, Kabupaten 

Sumenep juga memiliki beragam wisata, 

yaitu: wisata religi, wisata bahari, dan 

wisata alam. Dari keberagaman destinasi 

wisata tersebut menjadi perbincangan 

masyarakat lokal maupun non lokal. Tidak 

heran jika Sumenep dikenal dengan “Kota 

Pariwisata” dari kempat kabupaten yang 

ada di Pulau Madura. 

 Dengan melihat potensi wisata 

pantai lombang yang ada di Kabupaten 

Sumenep memiliki kontribusi dalam 

pemasukan PAD Kabupaten Sumenep, 

membuka suatu lapangan pekerjaan agar 
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menciptakan kesejahteraan secara mandiri 

bagi masyarakat. Namun besarnya potensi 

wisata pantai lombang yang dimiliki kurang 

mendapat perhatian serius dari pemerintah. 

Kurangnya perhatian pemerintah 

terhadap pengembangan Pantai Lombang 

dapat dilihat dari asebilitas yang kurng baik, 

seperti transportasi umum untuk menuju 

lokasi yang sangat minim atau hampir 

dikatakan tidak ada. Jadi bagi para 

pengunjung yang tetap ingin menikmati 

keindahan Pantai Lombang harus 

menggunakan kendaraan pribadi, seperti 

motor atau mobil, belum lagi dihadapkan 

dengan kondisi jalan yang kurang baik 

untuk menuju tempat wisata. Kurangnya 

perhatian pemerintah ini juga ditunjukkan 

dengan sarana dan prasarana pendukung 

wisatawan yang masih dinilai kurang 

maksimal, walaupun sudah dibangun 

fasilitas seperti penginapan, kamar mandi, 

namun pengunjung banyak mengeluhkan 

fasilitas yang dibangun masih sangat minim, 

ini dibuktikan sulitnya mendapatkan air 

bersih.  

Untuk itu yang menjadi perhatian 

dalam pengembangan wisata Pantai 

Lombang ini adalah daya tarik, daya 

dukung pemerintah dan masyarakat sekitar, 

faktor-faktor pengunjung seperti 

transportasi, infrastuktur jalan serta fasilitas 

di objek wisata. Pemerintah Kabupaten 

Sumenep Melalui Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 

diharapkan mengambil kebijakan dan 

mampu merealisasikannya untuk 

melakukan pembangunan dan 

pengembangan wisata Pantai Lombang 

yang diharapkan mampu memberikan 

kontribusi yang cukup berarti bagi 

pengembangan daerah. 

Berdasarkan rumusan masalah 

diatas, maka ada beberapa tujuan penelitian 

yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu 

sebagai berikut: Mengetahui dan 

menganalisis Peran Pemerintah Daerah 

Dalam Pengembangan Wisata Pantai 

Lombang Kabupaten Sumenep. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif dengan penjabaran 

deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

untuk memahami dan menjelaskan peran 

pemerintah dalam pengembangan wisata 

pantai Lombang Kabupaten Sumenep. 

Menurut Bogdandan Taylor dalam 

Lexy J (1996) metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun 

lisan dari orang-orang dan pelaku yang 

diamati. Dimana data yang terkumpul 

merupakan hasil dari lapangan yang 

diperoleh melalui pengumpulan data primer 

seperti observasi, wawancara, dokumentasi, 

dan pengumpulan data sekunder seperti 

data pendukung yang diperoleh dari 

arsip/dokumen yang sudah ada atau 

literatur tulisan yang sangat berkaitan 

dengan judul penelitian. 

 Menurut Nyoman Sumaryadi 

(2010 : 21) peran pemerintah penting dalam 

hal menciptakan keamanan dasar (basic 

security) hingga perhatian dalam urusan 

keagamaan dan kepercayaan serta 

mengontrol ekonomi dan menjamin 

keamanan kehidupan sosial. 

Lokasi penelitian merupakan suatu 

tempat atau wilayah dimana penelitian ini 

dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di 

Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, 

Kabupaten Sumenep. 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder, yang bersifat kualitatif. Data 

primer diperoleh  dengan pengamatan 

langsung di lokasi sekitar Pantai Lombang 

dan melakukan wawancara secara langsung 

dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep 

khususnya kepala UPTD Pantai Lombang, 

masyarakat atau tokoh masyarakat 

khususnya kepala Pokdarwis, lembaga-

lembaga non pemerintah dan pengunjung 

objek wisata yang memahami kondisi 

pariwisata Pantai Lombang. Wawancara ini 
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dilakukan untuk memperoleh data dan 

informasi mengenai kondisi pariwisata 

Pantai Lombang. Data sekunder diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas 

Pariwisata dan Budaya, dan beberapa dinas 

terkait lainnya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pantai Lombang merupakan pantai 

yang terletak di Desa Lombang, Kecamatan 

Batang-batang, Kabupaten Sumenep. 

Pantai wisata Lombang adalah saalah satu 

anugerah tuhan yang maha esa serta wujud 

keseriusan pengembangan sektor pariwisata 

di Kabupaten Sumenep Madura, hal 

tersebut telah termaktub dalam visi 

pembangunan kepariwisataan Kabupaten 

Sumenep yaitu mewujudkan Kabupaten 

Sumenep sebagai salah satu daerah tujuan 

wisata (DTW) andalan di Jawa Timur. 

Sedangkan untuk misinya sendiri adalah 

“Meningkatkan penampilan/event seni 

budaya dan pariwisata, Meningkatkan 

peran serta masyarakat dalam 

pengembangan pariwisata, Meningkatkan 

promosi wisata, dan Meningkatkan 

pembangunan dan pengembangan obyek 

wisata di Sumenep”. Dengan adanya visi 

misi tersebut pemerintah Kabupaten 

Sumenep mengharapkan sektor pariwisata 

dapat mendongkrak pendapatan daerah.  

Menurut cerita dari warga sekitar 

Pantai Lombang Kabupaten Sumenep Jawa 

Timur, zaman dahulu kala sekelompok 

penjelajah asal Tiongkok yang di pimpin 

oleh Jendral The Ho, Jendral Ma’huan dan 

Jendral Ong Keng Hong sampai di Laut 

Jawa untuk berkunjung ke Kerajaan 

Majapahit. Musibah terjadi, sebelum 

sampai di Majapahit kapal para penjelajah 

kandas di Semarang dan sang jendral 

meninggal dunia. 

Pasukan yang tersisa berusaha 

melanjutkan perjalanan juga tak berhasil 

mendaratkan kapal mereka. Kapal pun 

kandas di Kepulauan Masalembu, 

kepulauan kecil yang berada di tengah Laut 

Jawa di antara Pulau Madura dan 

Kalimantan. Banyak prajurit yang 

meninggal dan barang-barang yang mereka 

bawa hanyut di laut dan juga termasuk bibit 

cemara udang yang akhirnya terdampar di 

Pantai Lombang. 

Itulah alasan mengapa di sepanjang 

garis Pantai Lombang banyak tumbuh 

pohon cemara udang yang tumbuh hingga 

saat ini dan membuat suasana pantai jadi 

teduh. 

Visi merupakan pandangan jauh ke 

depan dan bagaimana suatu organisasi 

harus dibawa berkarya agar tetap konsisten 

dan dapat eksis, antispatif, inovatif, dan 

produktif. Visi Kabupaten Sumenep adalah 

SUPER MANTAP yaitu, Sumenep 

semakin sejahtera dengan pemerintahan 

yang bersih, mandiri, agamis, nasionalis, 

transparan, adil, dan professional. Adapun 

misi yang sesuai dengan peraturan daerah 

nomor 04 tahun 2016 tentang rencana 

pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2016-

2021, antara lain: 1. Meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia melalui Pendidikan, 

Kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. 2. 

Mempercepat pembangunan infrastuktur 

wilayah kepulauan dan daratan yang 

didukung pengelolaan sumber daya alam 

serta lingkungan yang berkelanjutan. 3. 

Meningkatkan kemandirian perekonomian 

pedesaan dan perkotaan dengan 

memberdayakan potensi ekonomi lokal 

yang unggul dan berdaya saing tinggi. 4. 

Meningkatkan kultur dan tata kelola 

pemerintahan dan professional dan 

akuntabel. 5. Meningkatkan tata kelola 

kehidupan masyarakat aman dan kondusif 

melalui partisipasi masyarakat serta 

stakeholder dalam proses pembangunan. 6. 

Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan 

budaya serta nasionalisme yang didukung 

kearifan lokal dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Untuk mendukung pencapaian visi 

misi tersebut, Dinas Pariwisata Kebudayaan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Sumenep, sesuai tugasnya yaitu membantu 
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Bupati dalam melaksanakan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

perencanaan pembangunan daerah, dan 

dalam melaksanakan tugas pokok tersebut 

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Sumenep mempunyai 

fungsi, sebagai berikut: 1. Perumusan 

kebijakan teknis, penyusunan, dan 

pengkoordinasian program kerja pelaksaan 

tugas dalam bidang pariwisata, bidang 

kebudayaan, bidang pemuda, dan bidang 

olahraga. 2. Perencanaan kebijaksanaan 

dan pelaksanaan kegiatan pariwisata, 

kebudayaan, pemuda, dan olahraga. 3. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daeran dan pelayanan umum bidang 

pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan 

olahraga. 4. Pembinaan dan pelaksaan tugas 

bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, 

dan olahraga. 5. Penyelenggaraan 

administrasi kesekretariatan. 6. Pelaksanaan 

tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Ditinjau dari 

sisi tugas pembangunan di bidang 

pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan 

olahrag, secara umum tugas Dinas 

pariwisata kebudayaan pemuda dan 

olahraga terkait dengan pencapaian visi 

serta misi 3. Misi ke 3 untuk urusan 

pemilihan pariwisata. Tujuan: 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan 

kualiatas kelembagaan UMKM dan 

koperasi dan pengembangan wisata daerah. 

Secara umum, perusahaan-

perusahaan yang masuk dalam industri 

pariwisata adalah travel agent, perusahaan 

pengangkutan, akomodasi, restoran atau 

tempat makan, souvenirshop. Di sekitar 

Pantai Lombang tidak terdapat satupun 

travel agent yang dapat mengurus keperluan 

para wisatawan baik domestik maupun 

mancanegara. Sehingga bagi wisatawan 

mancanegara yang datang berkunjung ke 

Pantai Lombang biasanya menggunakan 

jasa dari “Remote Destination”, sebuah 

travel agent dari Jakarta yang sejak tahun 

2002 telah melakukan paket pariwisata bagi 

wisatawan mancanegara yang hendak 

berlibur ke Pantai Lombang. Untuk 

wisatawan lokal biasanya tidak 

menggunakan jasa travel agent. Padahal, 

keberadaan travel agent potensial untuk 

penyerapan tenaga kerja lokal.  

Transportasi darat yang ada di 

daerah Pantai Lombang terbatas dan hanya 

beroperasi hingga pukul 15.00 WIB, 

jenisnya hanya ada becak, sepeda motor, 

mobil umum, pick-up dan truk sedangkan 

bis hanya diperbolehkan di pagi hari kecuali 

sudah minta izin kepada pihak terkait jika 

hendak datang di sore hari. Untuk 

transportasi laut jenisnya hanya ada perahu 

tongkang dan kapal feri, letaknya sangat 

jauh dari Pantai Lombang, yaitu di 

Kecamatan Kalianget dengan waktu 

tempuh satu jam ke Pantai Lombang. 

Di sekitar Pantai Lombang tidak 

ada satupun penginapan yang dapat 

dijadikan pegunjung untuk tempat 

bermalam di Pantai Lombang. Tidak 

adanya penginapan ini disebabkan oleh 

larangan dari para kyai di Kabupaten 

Sumenep yang mengkhawatirkan akan 

masuknya bisnis prostitusi jika dibangun 

penginapan di daerah sekitar Pantai 

Lombang. Jadi bagi para pegunjung yang 

tetap ingin menikmati Pantai Lombang 

lebih dari sehari, maka dapat menggunakan 

jasa dari tiga hotel bintang 2 yang ada di 

pusat Kabupaten Sumenep dengan waktu 

tempuh 1,5 jam dari Pantai Lombang 

dengan menggunakan kendaraan bermotor, 

seperti motor atau mobil berkecepatan 50 

km/ jam.  

Di Pantai Lombang dan di dalam 

area kawasan Pantai Lombang tidak terlalu 

banyak ditemui rumah makan maupun 

restoran. Terdapat satu restoran besar dan 

lima rumah makan. Meskipun demikian, 

yang patut dibanggakan adalah menu yang 

disajikan semuanya bercita rasa lokal 

sehingga pengunjung dapat merasakan 

aneka masakan asli madura seperti rujak, 

soto, sate, kaldu, apen dan lainnya.  

Di Pantai Lombang bahkan hingga 

di pusat Kabupaten Sumenep tidak ditemui 
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satupun toko yang menjual pernak-pernik 

asli yang menggambarkan Pantai Lombang 

maupun Kabupaten Sumenep. Tentu saja 

kondisi ini tidak jarang membuat 

pengunjung kecewa karena tidak dapat 

membawa barang yang dapat dijadikan 

kenang-kenangan dan oleh-oleh bagi sanak 

keluarga yang tidak ikut serta ke Pantai 

Lombang. 

Pada penyajian data peneliti akan 

menguraikan data dan hasil penelitian 

tentang permasalahan yang telah 

dirumuskan pada bab 1 tentang peran 

pemerintah daerah dalam pengembangan 

wisata pantai lombang. Data-data hasil 

penelitian ini diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi 

yang dilakukan oleh peneliti dengan 

beberapa informan. 

Wawancara tentang pengembangan 

wisata pantai lombang dengan masyarakat 

sekitar pantai lombang bapak Surahwi 

(pemilik toko). Beliau mengatakan bahwa 

kurang memahami tentang adanya 

pengembangan wisata pantai lombang, 

untuk pantai lombang awalnya hanya 

merupakan wisata alam yang alami dan 

beberapa tahun belakangan ini mulai 

dibangun jalan yang lebih bagus untuk akses 

jalan meuju ke pantai lombang. Beliau juga 

mengatakan saat ini pantai lombang ditutup 

karena adanya virus corona. Wawancara 

tentang kondisi pantai lombang sebelum 

adanya virus corona dengan ibu Ismiyah 

yang merupakan penjual nasi di sekitar 

pantai lombang. Beliau mengatakan 

sebelum adanya virus corona banyak 

pengunjung khususnya dihari libur dan hari-

hari besar seperti lebaran ketupat, beliau 

juga mengatakan kalua pantai lombang 

sudah bagus tetapi tetap perlu adanya 

penambahan atau perbaikan fasilitas yang 

ada di pantai lombang agar bisa semakin 

ramai pengunjung kedepannya. Wawancara 

tentang bagaimana peran pemerintah 

terhadap pengembangan wisata pantai 

lombang dengan mas Tono masyarakat 

sekitar pantai lombang. Menurut mas Tono 

sendiri peran pemerintah terhadap 

pengembangan wisata pantai lombang 

akhir-akhir ini pemerintah cukup 

memperhatikan wisata pantai lombang 

dengan memperbaiki akses jalan menuju 

pantai lombang dan juga memperbaiki 

fasilitas seperti toilet. Dan menurut 

masyarakat sekitar lainnya yaitu ibu 

Haniyeh tentang pengembangan wisata 

pantai lombang. Beliau mengatakan bahwa 

pemerintah harus lebih memperhatikan lagi 

wisata pantai lombang dengan menambahi 

fasilitas-fasilitas yang bisa menarik 

perhatian wisatawan dan juga perlu adanya 

transportasi umum khusus ke wisata pantai 

lombang, seperti angkot atau bus mini agar 

lebih mempermudah wisatawan yang tidak 

memiliki kendaraan pribadi. 

Wawancara tentang adanya 

pengembangan wisata pantai lombang dari 

pemerintah dengan bapak Atmoni selaku 

sebagai penjaga loket sekaligus administrasi. 

Beliau mengatakan bahwa adanya 

pengembangan dan pembangunan yang 

dilakukan pemerintah yang sudah 

dikerjakan seperti memperbagus jalan dan 

memperbaiki fasilitas yang sudah mulai 

tidak enak dipandang, ditambah dengan 

pemandangan pantai yang masih sangat 

alami, itu sangat bagus untuk menarik 

perhatian wisatawan yang ingin berkunjung 

ke wisata pantai lombang. Namun untuk 

sekarang ini belum terlihat dampak dari 

pengembangan dan pembangunan yang 

sudah dilakukan pemerintah dikarenakan 

saat ini pantai lombang masih ditutup 

karena naiknya angka covid di Madura 

khususnya di daerah Kabupaten Sumenep. 

Dan menurut penjaga loket lainnya mas 

Holis mengatakan bahwa perlu adanya 

pengembangan lebih dari pemerintah dan 

masyarakat sekitar dengan diadakannya 

fasilitas-fasilitas baru dan diadakannya 

antraksi-antraksi atau pertunjukan kesenian 

lokal masyarakat sekitar untuk memperkuat 

daya tarik pengunjung agar bisa terus ramai 

kedepannya. 
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Mengetahui dan Menganalisis Peran 

Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan 

Wisata Pantai Lombang 

Pemerintah memiliki peranan 

penting untuk melakukan segala kegiatan 

tentang pengenalan dan promosi dalam 

pengembangan wisata pantai lombang 

kepada publik. Namun peran pemerintah 

daerah dalam pengembangan wisata pantai 

lombang masih kurang terhadap target yang 

ingin dicapai, adanya berbagai 

permasalahan yang harus dihadapi, 

permasalahan tersebut antara lain: 1. 

Terbatasnya SDM yang memiliki 

kompetensi khusus kepariwisataan, dilihat 

dari kuantitas SDM Dinas Disparbud 

Kabupaten Sumenep memang sudah cukup 

memadai ditambah adanya tenaga kontrak 

sebagai pemenuhan kebutuhan tenaga 

kebersihan dan penjaga lokasi wisat, namun 

ditinjau dari aspek latar belakang 

Pendidikan yang memiliki kompetensi di 

bidang kepariwisataan masih belum 

memadai karena di dominasi oleh pegawai 

dengan tingkat Pendidikan / kesarjanaan 

umum. 2. Kurangnya sarana dan prasarana, 

minimnya fasilitas yang ada di pantai 

lombang. 3. Masih terbatasnya 

pembangunan kepariwisataan, ketidak 

tersediaan RIPPDA sebagai arah kebijakan 

pariwisata daerah menjadikan pariwisata di 

Kabupaten Sumenep belum berkembang 

baik dibandingkan dengan pariwisata di 

daerah lain yang berkembang pesat dalam 

pengembangan sarana dan prasarana 

wisatanya karena sudah mempunyai 

RIPPDA. Disamping upaya promosi yang 

dilakukan juga masih kurang, peran 

pemerintah serta masyarakat dan pelaku 

usaha pariwisata juga masih rendah. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dapat diketahui bahwa peran 

pemerintah saat ini terbilang masih kurang 

efektif untuk pengembangan wisata pantai 

lombang. Menurut beberapa informan 

masih sangat terbatas untuk pengembangan 

dan pembangunan yang ada di pantai 

lombang, yang sudah diketahui masyarakat 

sekitar pemerintah baru melakukan 

perbaikan terhadap jalan dan fasilitas seperti 

toilet. Menurut beberapa masyarakat sekitar 

pemerintah harus lebih melakukan 

pengembangan dan pembangunan seperti 

menambahkan adanya penginapan dan 

transportasi umum agar mempermudah 

wisatawan yang ingin bermalam/menginap 

dan mempermudah wisatawan untuk 

melakukan kunjungan ke wisata pantai 

lombang. 

 

SIMPULAN 

Peran pemerintah sangatlah penting 

terhadap pengembangan wisata pantai 

lombang, pemerintah telah melakukan 

segala kegiatan untuk melakukan 

pengenalan dan promosi. Namun peran 

pemerintah daerah dalam pengembangan 

wisata pantai lombang masih kurang 

terhadap target yang ingin dicapai, hal itu 

dikarenakan adanya permasalahan yang 

harus dihadapi, permasalahan tersebut 

yaitu, terbatasnya SDM yang memiliki 

kompetensi khusus kepariwisataan, 

kurangnya sarana dan prasarana dengan 

minimnya fasilitas yang ada di pantai 

lombang, masih terbatasnya pembangunan 

terhadap kepariwisataan, dan tidak adanya 

RIPPDA yang menjadikan arah sebagai 

kebijakan pariwisata yang menjadikan 

pariwisata di Kabupaten Sumenep belum 

berkembang khususnya di pantai lombang.  
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