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Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu keinginan untuk menggambarkan bagaimana : Upaya 

Dinas Pariwisata Kotawaringin Timur Untuk Meningkatkan Dan Mengembangkan Wisata Pantai 

Ujung Pandaran. Selanjutnya permasalahan yang timbul adalah bagaimana Upaya Dinas 

Pariwisata Dalam Pengembangan Pantai Ujung Pandaran Di Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki sumber daya alam berupa pantai yang mempunyai 

nilai lebih untuk dikembangkan. Secara alamiah kawasan laut Kabupaten Kotawaringin Timur 

adalah daerah kawasan pantai yang memiliki keindahan alam sangat indah karena letaknya yang 

strategis. Di daerah pantai ini terdapat obyek wisata alam satu-satunya yang bernama pantai 

Ujung Pandaran yang terletak di Kecamatan Teluk Kotawaringin Timur. Pembangunan sektor 

pariwisata sangat berpeluang untuk dikembangkan, karena potensi Kabupaten Kotawaringn 

Timur sebagai pusat perdagangan dan jasa telah memiliki obyek wisata yang telah lama ada 

namun belum maksimal dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, 

khususnya obyek wisata Pantai Ujung Pandaran.  

Untuk memperjelas konsep dan teori maka peneliti telah melakukan pencarian melalui buku-

buku ataupun dengan referensi-referansi yang lain semisal internet dan jurnal-jurnal sehingga 

akan lebih meyempurnakan lagi isi dari skripsi ini. Penjelasan ini selanjutnya menjelaskan 

tentang pertama bagaimana konsep Upaya Dinas Pariwisata pada umumnya yang terdiri dari 

pengertian upaya, tindakan, dan akativitas peranan, Kedua tentang konsep pengembangan obyek 

wisata yang terdiri dari pengembangan sarana dan prasaran yang menjadi obyek wisata, Ketiga 

yaitu masalah Pantai Ujung Pandaran. Selanjutnya Penelitian ini menfokuskan pada rumusan 

masalah, pertama Bagaimana upaya Dinas Pariwisata dalam meningkatkan sarana dan prasarana 

pariwisata dalam pengembangan Pantai Ujung Pandaran serta peningkatan peran serta 

masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kedua, Faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dalam pengembangan wisata Pantai Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin 

Timur 

Jenis atau tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode Wawancara yang berpedoman pada 

Interview Guide (Pedoman wawancara), Dokumentasi dan Observasi. Pada penelitian ini 

menggunakan populasi dan sampel. Sedangkan populasinya adalah seluruh pegawai Dinas 

Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, baik pegawai yang kontrak atau pengawai negeri 

sipil (PNS). Sedangkan yang menjadi sampel dari penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti 

adalah 8 orang, dengan teknik pengambilan sampel adalah teknik Porposive Sampling.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut : Bahwa Upaya yang dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pengembangan wisata pantai ujung 

pandaran lebih diperhatikan karena akan menambah pendapatan asli daerah. Obyek wisata 

tersebut akan dinikmati oleh semua masyarakat, obyek wisata akan memberikan jasa pelayanan 

yang berupa jasa hiburan atau rekreasi yang menyangkut kebutuhan pokok bagi semua 

masyarakat untuk menikmati keindahan alam. Kawasan pantai Ujung Pandaran memiliki 



beberapa kekhasan; 1). Pantai yang memanjang hingga sekitar 6–8 Km, dengan panorama pantai 

pada dua sisi sekaligus, baik di sebelah kanan (Barat) maupun kiri (Selatan) yang jarang dimiliki 

oleh kawasan pantai lain. 2). Komunitas cemara laut yang asri, di ujung pantai sebelah timur. 3). 

Hamparan pasir yang berwarna putih. 4). Nuansa alamiah yang masih kental. Sedangkan upaya 

yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kotawaringin Timur belum berjalan secara maksimal 

dalam meningkatkan sarana dan prasarana sehingga kinerja yang dilakukan oleh dinas pariwisata 

harus semaksimal mungkin untuk mengembangkan wisata pantai ujung pandaran. Kendala-

kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam upaya pengembangan pantai ujung pandaran 

adalah masih kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pengembangan obyek wisata 

pantai ujung pandaran. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur harus menanamkan 

pengertian maupun kesadaran kepada masyarakat tentang besarnya manfaat kepariwisataan 

dalam menunjang peningkatan kehidupan masyarakat, hal seperti ini dapat dilakukan dengan 

cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang sadar wisata melalui penerapan sapta pesona 

yang meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan Saran semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait sehingga akan dapat lebih dipahami 

dan untuk mengoptimalkan dalam upaya pengembangan obyek wisata ujung pandaran yang ada 

di Kabupaten Kotawaringin Timur.  

 


