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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat 

melimpah, mulai dari sektor migas, pertanian yang subur serta pariwisata. Secara 

geografis Indonesia adalah negara kepulauan dan juga memiliki iklim tropis. Laut 

yang terbentang sangat luas menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan wisata 

yang cukup potensial. Indonesia terdiri dari banyak pulau dari Sabang sampai 

Merauke, serta banyaknya pulau secara otomatis Indonesia memiliki garis pantai 

yang cukup panjang yaitu sekitar 95.181 km. dengan garis pantai yang panjang 

tentu saja Indonesia memiliki potensi wisata pantai dan laut yang cukup banyak 

selain itu keberagaman dan hayati setiap pantai berbeda pula, semua itu 

menambah kekayaan Indonesia di bidang pariwisata. 

Pemanfaatan pantai bermula pada jaman penjajahan, umumnya pantai-

pantai di daerah jajahan digunakan sebagai pusat-pusat perdagangan yang 

mendorong munculnya kota pantai seperti Semarang dan Batavia (Jakarta). Akan 

tetapi kota pantai yang dilandaskan faktor tersebut tidak menjamin pantai tersebut 

layak di jadikan objek wisata. Wisata pantai umumnya hanya sebatas menikmati 

keindahan alam, mandi, surfing dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hal ini tak lepas 

dari bagaimana sebuah objek wisata itu dikembangkan, pemanfaatan objek wisata 

pantai biasanya di titik beratkan pada pengembangan amenitas, seperti 
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pembangunan hotel dan sarana lain seperti yang terjadi di Bali, hal ini di rasa 

kurang begitu memberikan nilai lebih pada suatu objek wisata pantai, serta 

pengembangan fasilitas terkadang memberi dampak buruk dan merusak ekosistem 

dan keasrian pantai itu sendiri. Seperti di beberapa objek wisata pantai di Bali, 

pembangunan hotel yang secara terus menerus berakibat pada menurunnya nilai 

eksotisme wisata pantai itu sendiri. Selain itu dampak dari munculnya hotel-hotel 

baru akan mengakibatkan persaingan harga yang tidak sehat, dengan harga yang 

lebih yang lebih murah memang akan memacu para wisatawan datang ke 

Indonesia, akan tetapi secara logika wisatawan yang kurang berkualitas akan 

datang ke Indonesia. Hal ini akan berakibat degradasi destinasi wisata itu sendiri.     

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di Dunia, dengan jumlah 

kurang lebih 18.110 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 km (Yerik 

Afriyanto  S dalam http://www.halmaherautara.com). Indonesia juga merupakan 

wilayah yang terletak di daerah khatulistiwa yang memiliki kekayaan hutan tropis 

melimpah dan budaya masyarakatnya yang beranekaragam. Potensi alam tersebut 

memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna, 

peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang 

semuanya itu merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha 

pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus 

dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara 

umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

http://www.halmaherautara.com/
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Indonesia memiliki berbagai macam potensi pariwisata, baik wisata alam 

maupun wisata budaya karena Indonesia memiliki berbagai macam suku, adat 

istiadat dan kebudayaan serta karena letak geografis negara Indonesia sebagai 

negara tropis dan kepulauan sehingga menghasilkan berbagai macam keindahan 

alam dan satwa yang menjadi destinasi wisata. Pariwisata di anggap sebagai salah 

satu sektor ekonomi penting, bahkan sektor ini diharapkan akan dapat menjadi 

penghasil devisa nomor satu. Sesuai dengan yang dijelaskan diatas kearifan lokal 

dan objek wisata mempunyai ciri khas adalah hal yang perlu dikembangkan dan 

dilestarikan untuk menarik wisatawan domestik bahkan wisatawan mancanegara 

untuk berkunjung ke objek wisata tersebut. Pengembangan objek wisata harus ada 

dukungan dari pemerintah karena pariwisata sangat potensial bila dikembangkan. 

Pengembangan pariwisata secara optimal mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, mempertimbangkan hal tersebut diatas maka penanganan 

yang baik sangat diperlukan dalam upaya pengembangan objek-objek wisata. Para 

pelaku pariwisata mulai melakukan tindakan-tindakan pengembangan dengan 

penelitian, observasi terhadap objek wisata yang ada. Langkah tersebut dilakukan 

guna mengetahui potensi dan permasalahan yang ada pada setiap objek untuk 

kemudian mencari solusinya. Salah satu cara untuk mengembangkan wisata 

dengan cara melakukan promosi di media cetak, elektronik maupun multimedia 

agar masyarakat juga menetahui akan keberadaan obyek-obyek wisata dan turut 

berpartisipasi dalam pengembangannya. 

Wilayah kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan, dengan keadaan 

geografis seperti itu maka Kabupaten Sumenep memiliki keragaman, keunikan, 



4 

 

 

 

keaslian alam dan budayanya yang beragam dan memiliki banyak potensi tempat 

pariwisata yang perlu dikembangkan. Obyek Pantai Ponjuk yang berada di Desa 

Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep merupakan salah satu tempat 

wisata yang perlu dikembangkan. Talango adalah salah satu pulau di Kabupaten 

Sumenep yang terletak di sebelah timur Kabupaten Sumenep. Pantai Ponjuk 

menjadi salah satu potensi destinasi wisata Kabupaten Sumenep. 

Untuk sampai ke lokasi, pengunjung bisa lewat melalui pelabuhan 

Kalianget, dengan naik perahu tongkang, butuh waktu 20-30 menit perjalanan ke 

Pantai Ponjuk. Dengan biaya tongkang dikenakan Rp.4000 per sepeda. Namun 

sejauh ini Pantai Ponjuk belum dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, 

tapi dikelola oleh masyarakat setempat. Sehingga fasilitas dan infrastruktur di 

tempat wisata ini masih kurang memadai atau seadanya, yaitu tidak adanya 

mushollah, kamar mandi/WC, tempat santai, dan transportasi yang mengantarkan 

para pengunjung. 

Berdasarkan keadaan di atas maka perlu adanya evaluasi pengembangan 

pantai ponjuk sebagai tempat wisata yang layak untuk dikunjungi, ditinjau dari 

infrastruktur, transportasi dan fasilitas penunjang lainnya sehingga memiliki daya 

tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang. Oleh karena itu penulis melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Wisata Pantai Ponjuk Kecamatan 

Talango Kabupaten Sumenep”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, masalah 

masalah yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana sarana/prasarana yang ada di Pantai Ponjuk Desa Padike 

Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. 

b. Bagaimana keperdulian masyarakat padike terhadap Pengembangan 

Pantai Ponjuk. 

c. Bagaimana peran pemerintah terhadap objek wisata Pantai Ponjuk Desa 

Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. 

d. Bagaimana cara mempromosikan objek wisata Pantai Ponjuk Desa 

Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. 

 

1.3. Cakupan Masalah 

Karena kurangnya sarana/prasarana di objek wisata Pantai Ponjuk, 

maka penulis memfokuskan terhadap penyediaan dan pembangunan 

infrastruktur penunjang. 

 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Dari identifiasi masalah di atas dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengembangan sarana dan prasarana wisata Pantai Ponjuk 

Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep? 
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b. Strategi apa yang harusnya diterapkan untuk mengembangkan wisata 

Pantai Ponjuk Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep? 

 

1.5. Tujuan kajian 

Tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Pantai Ponjuk 

Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. 

b. Menganalisis dan merumuskan strategi yang sebaiknya diterapkan 

mengembangkan wisata Pantai Ponjuk Desa Padike Kecamatan Talango 

Kabupaten Sumenep. 

 

1.6. Manfaat Kajian 

Setelah penulis melakukan studi ini diharapkan bermanfaat bagi 

stakeholder antara lain :  

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Pariwisata 

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga  Kabupaten Sumenep, sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan perencanaan dan 

pengembangan dalam pengelolaan objek wisata Pantai Ponjuk 

Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. 

b. Bagi masyarakat dapat bermanfaat dalam upaya mendapatkan informasi 

tentang pengelolaan pariwisata. 

c. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di 

bidang manajemen pariwisata dalam pengelolaan obyek wisata, serta 


