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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Gambaran Umum Kabupaten Lumajang 

 Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Lumajang merupakan  salah 

satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi 

sosial - ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfatkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk kekayaan alam dan potensi yang dimiliki 

Kabupaten Lumajang dimasa yang akan datang sangat penting untuk dikelola dan 

dimanfatkan secara optimal, agar kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan. 

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 

54 tahun 2010, pada bagian gambaran umum kondisi daerah ini diuraikan tentang 

kondisi geografi dan demografi serta capaian indikator catatan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Lumajang.Analisis gambaran umum 

kondisi daerah memberikan pemahaman  tentangdata  awal  tentang   kondisi  

wilayah  dan  keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dicapai oleh 

kabupaten Lumajang. Basis data dan kinerja yang telah berhasil dicapai selama ini 

selanjutnya digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan program pembangunan  

yang dirancang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. 

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesungguhnya bukan 

merupkan  sesuatu hal yang mudah. Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan 

di wilayah kabupaten Lumajang  masih dihadapkan pada sejumlah situasi 

problematik seperti; masih adanya penduduk atau keluarga miskin, kualitas 

sumberdaya manusia yang relatif belum terlampau tinggi, adanya wilayah yang 

relatif terisolasi, dan ditambah lagi posisi geografis wilayah, terdapat wilayah 

relatif jauh dari akses jalan poros pusat pertumbuhan ekonomi serta sejumlah 

problematika yang lain. Menyadari kondisi ini oleh karenanya sangat dipahami 

jika upaya pengembangan potensi sumber daya alam dan potensissosial – 

ekonomi yang dimiliki selama ini masih belum dapat dilakukan secara 

optimal.Selanjutnya, agar upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan 

membangun Kabupaten Lumajang dapat dilakukan secara optimal dan lebih 

terarah sesuai dengan potensi yang ada maka pada bagian ini dideskripsikan 
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kondisi dan potensi, sumberdaya yang dimiliki serta profil kabupaten Lumajang 

sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan program 

pembangunan dalam kurun 5 tahun kedepan. 

1) Aspek Geografi 

Analisis aspek geografis perlu dilakukan dalam upaya memperoleh 

gambaran tentang karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan 

wilayah dan kerentanan wilayah terhadap kondisi bencana yang mungkin 

dihadapi.Sementara itu analisis tentang kondisi  demografis wilayah kabupaten 

Lumajang perlu dilakukan dalam  rangka  menyampaikan  perubahan  penduduk,  

komposisi   dan  distribusi penduduk secara keseluruhan di wilayah kabupaten 

Lumajang. 

2) Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

Kondisi geografis  terdiri dari informasi tentang luas wilayah dan letak 

geografis wilayah, topografi, hidrologi, klimatologi, luas dan sebaran kawasan 

budidaya, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana. Berbagai informasi ini 

perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.Dengan 

pertimbangan kondisi geografis kabupaten Lumajang, terutama topografi, 

hidrologi atau klimatologi memiliki arti yang penting di masa-masa mendatang. 

3) Kondisi Geografis 

Secara geografis, pemerintah Kabupaten Lumajang Terletak di antara 

112
o 

50’113
o 

22’Bujur Timur dan7
o 

52’–8
o 

23’Lintang Selatan. Kabupaten 

Lumajang terdiridari 21 (duapuluhsatu) kecamatan, yaitu: Yosowilangun, Kunir, 

Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari , Rowokangkung, Tekung, 

Lumajang, Sumbersuko, Sukodono, Senduro, Pasrujambe, Padang, Gucialit,  

Jatiroto, Randuagung, Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso. Adapun batas-batas 

administrasi Kabupaten Lumajangsebagai berikut : 

- Sebelah Utaraberbatasan dengan Kabupaten Probolinggo; 

- Sebelah Timurberbatasan dengan Kabupaten Jember; 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; 
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- Sebelah Barat berbatasandengan Kabupaten Malang; 

Gambar 3.1 

Peta Kabupaten Lumajang 

 

 

              Sumber: https://lumajangkab.go.id/profil/maplmj.ph 
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Tabel 3.1 

Luas dan Prosentase Luasan Perkecamatan Kab.Lumajang 

 

NO KECAMATAN LUAS 

(Km2) 

PROSENTASE 

(%) 

 

 

1 Tempursari 101.36 5.66 

2 Pronojiwo 38.74 2.16 

3 Candipuro 144.93 8.09 

4 Pasirian 183.91 10.27 

5 Tempeh 88.05 4.92 

6 Lumajang 30.26 1.69 

7 Sumbersuko 26.54 1.48 

8 Tekung 30.40 1.70 

9 Kunir 50.18 2.80 

10 Yosowilangun 81.30 4.54 

11 Rowokangkung 77.95 4.35 

12 Jatiroto 77.06 4.30 

13 Randuagung 103.41 5.77 

14 Sukodono 30.79 1.72 

15 Padang 52.79 2.95 

16 Pasrujambe 97.30 5.43 

17 Senduro 228.68 12.77 

18 Gucialit 72.83 4.07 

19 Kedungjajang 92.33 5.16 

20 Klakah 83.67 4.67 

21 Ranuyoso 98.42 5.50 

 JUMLAH 1,790.90 100.00 

Sumber: BPSKabupaten Lumajang Tahun 2014 

4) Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2014 sebanyak 1.086.669 

jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 528.129 jiwa dan perempuan 558.540  jiwa.  

Dari  sisi  kepadatan  penduduk,  Kabupaten Lumajang tingkat kepadatan 

penduduk rata-rata adalah 695 jiwa/km². Apabila dilihat dari tingkat kepadatan  

penduduk  perkecamatan, kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya 

adalah Kecamatan Lumajang (3.123 jiwa/km²), diikuti dengan  Kecamatan  

Sukodono (1.793 jiwa/km²) dan  Kecamatan Sumbersuko (1.369 jiwa/km²). 
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Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk Kabupaten Lumajang Menurut Jenis Kelamin,Kepadatan 

danRasio Seks Tahun 2015 

No Kecamatan Penduduk Jumlah Kepadatan Jumlah KK 

       

  Lelaki Perempuan    

       

1 Tempursari 14.373 14.532 28.905 285 8.817 

       

2 Pronojiwo 15.743 15.975 31.718 819 9.141 

       

3 Candipuro 30.781 31.923 62.704 433 18.307 

       

4 Pasirian 41.473 43.442 85.015 462 23.475 

       

5 Tempeh 39.116 41.148 80.264 912 22.556 

       

6 Lumajang 42.105 44.380 86.485 2.858 21.824 

       

7 Sumbersuko 16.741 17.822 34.563 1.302 9.774 

       

8 Tekung 16.252 16.900 33.152 1.091 9.288 

       

9 Kunir 25.425 27.008 52.433 1.045 14.922 

       

10 Yosowilangun 27.431 29.162 56.593 696 16.348 

       

11 Rowokangkung 16.685 17.473 34.158 438 9.878 

       

12 Jatiroto 22.726 23.417 46.143 599 11.887 

       

13 Randuagung 30.151 31.471 61.622 596 17.626 

       

14 Sukodono 25.724 26.394 52.118 1.693 13.917 

       

15 Padang 17.125 18.095 35.220 667 10.175 

       

16 Pasrujambe 17.240 18.121 35.361 363 10.260 

       

17 Senduro 21.311 21.908 43.219 189 12.650 

       

18 Gucialit 11.324 12.071 23.395 321 6.830 

       

19 Kedungjajang 21.629 23.521 45.150 489 12.207 

       

20 Klakah 25.034 26.664 51.698 618 13.887 

       

21 Ranuyoso 22.415 24.047 46.462 472 11.970 

       

 Jumlah 528.129 558.540 1.026.378 573 285.739 
       

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang Tahun 2015 
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 Dari 1.026.378 penduduk Kabupaten Lumajang menurut Indeks 

Pembangunan Manusia yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui 

tingkatkeberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan penduduknya, maka ada 

tiga indikator yang dapat dilihat antara lain tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, 

dan pendapatan masyarakat yang diukur melalui tingkat daya beli masyarakat. 

 Sebagai ibukota kabupaten, maka gejala urban bias tidak dapat dihindari di 

Kabupaten Lumajang. Pembangunan fisik dengan segala fasilitasnya tak 

terhindarkan lebih banyak bermunculan di Kecamatan Lumajang, dan beberapa 

tempat di Kecamatan Sukodono, sebagai tempat pemekaran keramaian di kota 

Lumajang. 

 Bagi kalangan swasta di mana seluruh aktivitasnya lebih banyak yang 

berorientasi ekonomi, maka berbagai investasi yang ditanam memilih lokasi-

lokasi yang menguntungkan, paling tidak memiliki potensi agar aktivitas usaha 

yang ditekuni dapat berjalan lancar dan mencapai kesuksesan. Kalangan pemodal 

akan mempertimbangkan lokasi-lokasi yang dinilai telah memiliki atau berpotensi 

untuk dilakukan pembangunan sarana dan prasarana memadai guna mendukung 

usahanya. 

 Kecamatan Lumajang sebagai ibukota kabupaten tentu lebih memberikan 

peluang dan menawarkan sejumlah fasilitas sarana dan prasarana untuk 

mendukung kegiatan ekonomi para investor dan pelaku ekonomi. Oleh sebab itu 

tidaklah mengherankan jika berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para pemodal 

dan investor yang terpusat di ibukota kecamatan akan menjadi daya tarik 

tersendiri bagi penduduk untuk melakukan migrasi ke Kecamatan Lumajang. 

5) Potensi Pengembangan Wilayah 

 Kabupaten Lumajang merupakan wilayah dengan karakter wilayah relatif 

cukup beragam.Dengan karakter wilayah cukup beragam maka wilayah kabupatan 

Lumajang ditandai oleh wilayah pertanian, perkebunan, wilayah hutan, perikanan 

dan sebagainya.Berbagai jenis karakter wilayah tersebut pada gilirannya 

menghasilkan berbagai jenis produk baik di sektor pertanian, perkebunan, 

perikanan, hasil hutan, dan sebagainya. Selain itu dengan potensi dan kondisi 
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wilayah yang ada maka ke depan beberapa wilayah perlu memperoleh perhatian 

untuk dikembangkan agar produk yang dihasilkan oleh wilayah bersangkutan dapat 

dicapai secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

 Dalam penggunaan lahannya, Kabupaten didominasi oleh guna lahan 

kawasan hutan meliputi hutan lindung, taman nasional. Hutan produksi dan hutan 

rakyat dengan luas 114.238,05 Ha atau sekitar 63,79% dari total luas Kabupaten 

Lumajang. Sedangkan untuk pemanfaatan lainnya yaitu budidaya pertanian, 

budidaya perikanan, budidaya perkebunan, permukiman, perindustrian, rawa/waduk 

dan sebagainya.Komposisi pemanfaatan ruang terkecil adalah pemanfaatan ruang 

untuk perikanan (tambak, kolam, empang) yaitu 127 Ha. Hal ini menunjukkan 

bahwa ruang di Kabupaten Lumajang masih didominasi oleh lahan tidak terbangun 

sehingga pengalokasian ketersediaan lahan skala kabupaten sangat dapat 

diaplikasikan dengan dikembangkannya kawasan budidaya antara lain : 

1. Kawasan Perdagangan dan Jasa 

Peruntukkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan 

di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lumajang mencakup pengembangan 

skala wilayah meliputi Kecamatan Lumajang, Sukodono, Pasirian, Senduro, 

Klakah dan Yosowilangun. Sedangkan untuk kecamatan yang lain 

dikembangkan perdagangan skala lokal. 

2. Kawasan Permukiman 

Pengembangan kawasan permukiman dibedakan atas permukiman 

perkotaan dan permukiman pedesaan dimana dikembangkan di seluruh 

kecamatan Kabupaten Lumajang. 

3. Kawasan Pendidikan 

Pengembangan kawasan pendidikan diarahkan menyebar di seluruh 

kecamatan di Kabupaten Lumajang. 

4. Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran 

Pengembangan kawasan Pemerintahan dan Perkantoran diarahkan 

menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang. 

5. Kawasan Industri 



40 
 

Berdasarkan rencana tata ruang, Kabupaten Lumajang tidak direncanakan 

sebagai kawasan industri, namun dikembangkan sebagai kawasan 

peruntukkan industri dimana dibedakan menjadi tiga yaitu : 

a. Kawasan Peruntukkan Industri Besar di Kecamatan Pasirian, 

Tempeh, Sumbersuko, Kunir, Jatiroto, Kedungjajang dan Klakah 

b. Kawasan Peruntukkan Industri Menengah dikembangkan di 

Kecamatan Candipuro, Tekung, Yosowilangun, Sukodono, 

Rowokangkung, Randuagung dan Ranuyoso 

c. Kawasan Peruntukkan Industri Kecil dan/atau dikembangkan di 

seluruh wilayah kecamatan. 

6. Kawasan Pariwisata 

Pengembangan kawasan pariwisata dibagi atas dua jenis yaitu : 

A. Pengembangan Daya Tarik Wisata, meliputi : 

 Pariwisata alam : 

a) taman wisata 

b) taman wisata ranu 

c) taman wisata goa 

d) taman wisata air terjun 

e) wisata pantai 

f) wisata pemandian alam 

 Pariwisata budaya 

 Pariwisata buatan 

  

6) Potensi Pariwisata Lumajang 

 Lumajang memiliki berbagai obyek wisata yang didominasi obyek wisata alam 

yang dijelaskan pada table berikut ini. 
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Tabel 3.3 

Tabel Obyek Wisata Alam Kabupaten Lumajang 

NO OBYEK JARAK JENIS OBYEK WISATA 

1 Ranu Bedali 26 Km 
Wisata danau dengan panorama 

yang cukup indah  

2 Ranu Klakah 20 Km 

Wisata danau dengan latar gunung 

lamongan serta banyak fasilitas 

permainan didalamnya 

3 Ranu Pakis 21 Km 

Wisata danau dengan latar gunung 

lamongan serta banyak fasilitas 

permainan didalamnya 

4 Water Park 7 Km 

Tempat kegiatan berenang dan 

banyak permainannair untuk anak-

anak  

5 Pura MGSA 20 Km 

Pure yang paling dituakan oleh umat 

hindu Bali yang disaat tertentu 

kesenian Jawa/Bali ditampilkan 

6 Puncak B29 50 Km 

Kawasan bukit dengan nuansa desa 

dengan perkebunan berbagai macam 

sayuran yang menawarkan 

keindahan lautan pasir gunung 

bromo 

7 Ranu Pane 45 Km 

Kawasan hutan yang masih 

alami/perawan dengan panorama 

alami serta hawa yang sejuk 

8 Ranu Regulo 46 Km 

Sumber mata air danau di dalamnya 

Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru yang memiliki panorama 

sangat menawan 

9 Ranu Kumbulo 55 Km 
Sumber mata air danau di dalamnya 

Taman Nasional Bromo Tengger 
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Semeru yang memiliki panorama 

sangat menawan 

10 Puncak Mahameru 70 Km 
Gunung tertinggi dipulau jawadan 

sangat popular di dunia pendakian 

11 Pantai TPI 70 Km 

Pantai yang memiliki panorama 

pantai dengan hutan cemara serta 

tempat jual beli ikan segar 

12 Watu Godeg 65 Km 

Obyek wisata dan panorama pantai 

yang sangat indah dengan ciri khas 

batu karang yang sangat besar 

ditengah-tengah pantai 

13 Kebun teh Kertowono 25 Km 

Perkebunan teh disebelah barat 

Lumajang yang memberikan 

pemandangan yang cukup indah 

dengan air terjun disekitar 

perkebunan 

14 PG. Djatiroto 25 Km 

Pabrik gula yang memiliki banyak 

bangunan bersejarah yang masih 

dipertahankan 

15 Selokambang 6 Km 

Pemandian alam yang dipercaya 

masyarakat dapat menyembuhkan 

penyakit rematik  

16 Hutan Bambu 30 Km 

Hutan yang didalamnya banyak 

beraneka jenis bamboo serta 

pengunjung akan disambut dengan 

monyet-monyet yang bebas 

berkeliaran 

17 Goa Tetes 55 Km 
Obyek wisata goa minat khusu 

dengan panorama yang indah 

18 Air terjun tumpak sewu 56 Km 

Air terjun yang meiliki panorama 

indah yang dijuluki Niagara 

Indonesia 
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19 Pemandian Joyokarto 15 Km 
Tempat pemandian alam khusus 

anak-anak 

20 Agro Royal Familiy 28 Km Tempat wisata berbasis agrowisata 

21 Tubing Adventure 16 Km 

Wisata yang memacu adrenalin 

dimana wisatawan menggunakan 

ban (tube) yang mengarungialiran 

sungai yang cukup deras 

22 Pantai Bambang 20 Km 

Pantai debgan pasir hitam yang 

sangat indah bila dikunjungi di sore 

hari 

23 Pantai Wot Galih 20 Km 

Pantai debgan pasir hitam yang 

sangat indah bila dikunjungi di sore 

hari 

24 Piket Nol 30 Km 

Jalan disebelah selatan yang 

memiliki panorama indah saat 

melewati tempat tersebut 

25 Situs Biting 7 Km 

Situs bersejarah di Lumajang yang 

merupakan pusat kerajaan Lumajang 

jaman dahulu 

26 Candi Gedong Putri 25 Km 

Situs bersejarah yang berbentuk 

persegi panjang yang diperkirakan 

dipahat sisa struktur bangunan pintu 

suatu pemukiman kuno 

27 Candi Randuagung 15 Km 

Situs bersejarah kuno yang 

merupakan benteng pertahanan 

Mahapatih Nambih 

28 Pemandian alam telaga semeru 20 Km 

Pemandian alam dengan air yang 

bersumber langsung dari gunung 

semeru  

Sumber :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang 
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B. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Lumajang 

 Berdasarkan Kondisi Kabupaten Lumajang dan tantangan yang dihadapi 

serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki maupun amanat pembangunan 

yang tercantum dalam RPJP Kabupaten Lumajang 2006-2026, visi Pemerintah 

Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 

Tahun 2011-2016 adalah :“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang 

Sejahtera Dan Bermartabat”. 

Makna dari Visi Kabupaten Lumajang : 

a) Terwujudnya, terkandung didalamnya terciptanya, semangat, peran serta 

upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat; 

b) Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal 

penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung 

dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem 

Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang; 

c) Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang 

terpenuhi kebutuhan lahir dan batin; 

d) Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara 

lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi 

nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa; 

 Visi Kabupaten Lumajang di atas dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang 

akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lumajang 

yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah,Organisasi Politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya 

masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat 

yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas sdm yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan 

bermoral melalui pengembangan kualitas layanan pendidikan dan 

kesehatan, pembinaan keagamaan serta pemerataan pembangunan dan 

penyediaan fasilitas umum masyarakat; 
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2. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat 

berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta usaha 

pendukungnya; 

3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang professional, aspiratif, dan transparan 

serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan 

bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. 

C.   Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang 

 Lembaga ini lahir dengan nama awal Kantor Pariwisata Seni dan Budaya 

Kabupaten Lumajang pada tahun 2012, dimana pada saat itu sektor pariwisata 

bukan menjadi prioritas pembangunan daerah, setelah pemilihan bupati, dan 

terpilihlah Bapak Sjahrazad Masdar untuk kedua kalinya maka sektor pariwisata 

ini dipilih menjadi sektor prioritas Kabupaten Lumajang, maka sejak tahun 2014 

itulah lembaga yang awalnya bernama Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya 

Kabupaten Lumajang ini berganti nama menjadi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lumajang dengan 4 (empat) bidang yang terdiri dari bidang 

Pemasaran, Kebudayaan, Saran Wisata, dan Sekretariat.Saat ini Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Lumajang menambah 1(satu) bidang, sehingga terdiri dari 

5 (lima) bidang yaitu Pemasaran, Destinasi, Kebudayaa, Ekonomi Kreatif, dan 

Sekretariat. 

 Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 4 

(empat) bidang, 3 (tiga) Sub bagian, dan 12 (duabelas) Seksi.Berikut merupakan 

tugas masing-masing bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Lumajang. 

 1. Destinasi Pariwisata 

 Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan 

mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata, pengembangan 

destinasi pariwisata, serta jasa usaha pariwisata.  Destinasi Pariwisata membawahi 

3 (tiga) Seksi yaitu (1) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata, (2) Seksi 
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Pengembangan Destinasi Pariwisata, (3)SeksiJasa Usaha Pariwisata.Pada Tahun 

2017 Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Holap, S.Sos. 

 2. Pemasaran 

 Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan 

mengkoordinasikan kegiatan promosi dan kerjasama, data dan informasi, serta 

kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan. Pemasaran membawahi 3 

(tiga) Seksi yaitu (1) Seksi Promosi dan Kerjasama, (2) Seksi Data dan Informasi, 

(3) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan. Pada Tahun 

2017 Bidang Pemasaran dipimpin oleh Arif Efendi, S.STP. 

 Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 6 Tahun 

2013 dalam Rencana Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Lumajang tahun 2015-2016 disebutkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Lumajang adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang berfokus 

untuk menangani urusan Kebudayaan dan Pariwisata yang berada di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang sebelumnya ditangani oleh Kantor Pariwisata, 

Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang. 

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang mempunyai tugas 

pokok dan fungsi sebagai berikut: 

 a. Kedudukan 

 Dinas kebudayaan dan pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi 

daerah yang diimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 

tanggung jawab kepada Buati melalui Sekertaris Daerah. 

 b. Tugas Pokok 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan 

tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata. 

 c. Fungsi  
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 Dalam melaksanakan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

menyelenggarakanfungsi  sebagai berikut: 

  1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan   

      Kebudayaan. 

  2) Menyelenggarakan urursan pemerintahan dan pelayanan umum  

      di bidang kebudayaan dan pariwisata. 

  3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan  

      Kebudayaan. 

  4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai  

      dengan tugas dan fungsinya. 

  2. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang 

 Sesuai dengan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dijeaskan bahwa Visi Kabupaten 

Lumajang adalah:  

“Terwujudnya Kabupaten Lumajang Sebagai Daerah Tujuan Wisata Berbasis 

Kearifan Lokal yang Berpeluang Investasi Serta Mampu Memberikan Multiplier 

Effect Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.” 

 Visi tersebut mengandung makna bahwa potensi kebudayaan dan 

kepariwisataan Kabupaten Lumajang perlu dikembangkan secara 

berkesinambungan dengan memperhatikan kearifan lokal. Upaya pelestariannya, 

baik kuantitas maupun kualitas mampu berpeluang terhadap investasi 

,meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah, 

seiring dengan besarnya potensi daerah yang dimiliki serta mempunyai daya saing 

yang tinggi di tingkat regional, nasional maupun internasional di dalam 

menghadapi era otonomi daerah dan era globalisasi pada saat ini. 

 Misi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lumajang, adalah sebagai berikut: 
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 a) .Mewujudkan Peningkatan, Pengembangan serta Pelestarian Potensi  

 Budaya Daerah. 

 b) .  Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daya Tarik Wisata  

 (DTW) di Kabupaten Lumajang sebagai daerah tujuan wisata. 

 c) . Meningkatkan pemasaran potensi Budaya dan Pariwisata dalam rangka 

 pengembangan kepariwisataan. 

 d) . Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong   

 pemberdayaan komunitas yang mendukung dalam bidang pariwisata  

 dan kebudayaan. 

D. Gambaran Umum Obyek Wisata dan Potensi Wisata Ranu Klakah 

 Ranu Klakah Kabupaten Lumajang merupakan salah satu danau alami 

yang terbentuk dari letusan Gunung Lemongan. Danau ini merupakan danau 

terluas dan terbesar diantara ketiga gunung yang berada di lereng Gunung 

Lemongan. Kondisinya masih sangat alami dan menjadi salah satu tempat favorit 

untuk memancing oleh masyarakat sekitar. 

 

a) Aspek Geografis 

 Ranu Klakah terletak di Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah 

Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Ranu Klakah Berada pada ketinggian 

900 mdpl dengan Luas 22 hektar dan kedalaman mencapai 30 meter yang 

mampu mengairi pesawahan hingga 620 kektar, Ranu Klakah di latar 

belakangi oleh Gunung Lemongan yang memiliki ketinggian 1.668, dan 

jarak antara pusat Kota Lumajang dengan Ranu Klakah yaitu 19 km, 

antara pusat kota menuju Kecamatan Klakah berjarak 17 km ke arah utara 

dari pusat kota menuju Kecamatan Klakah berjarak 17 km ke arah utara 

dari pusat kota dan jarak antara Kecamatan Klakah menuju obyek wisata 

Ranu Klakah berjarak 2 km ke arah barat dari Kecamatan Klakah berikut 
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Terdapat peta obyek wisata dari Kecamatan Klakah menuju obyek wisata 

Ranu Klakah. 

 

Gambar 3.2 

Foto Wisata Ranu Klakah 

 

Sumber: https://www.wisatalumajang.com/ wisata lumajang 

 


