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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayan dan Pariwisata  

Kabupaten Sampang 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang 

dibentuk pada tahun awal 2009, terdiri dari 3 unit bidang diantaranya : Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga melalui masing-masing bidang kerjanya 

menggali potensi-potensi tersebut untuk kemudian dikembangkan dan dilestarikan 

menjadi basis penggerak kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Sampang. 

Terdiri dari Bidang Kebudayaan bertugas menggali dan melestarikan kekayaan 

budaya serta peninggalan bersejarah Kabupaten Sampang. Untuk Bidang 

Pariwisata bertugas menggali dan mengelola serta megembangkan berbagai potensi 

wisata yang ada di Sampang baik wisata alam, budaya, buatan, eko wisata dll, 

kemudian yang terakhir bidang Pemuda dan Olahraga bertugas untuk menggali dan 

memberdayakan atlit berpotensi serta memperdayakan pemuda berprestasi. 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Sampang 

dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang dan Peraturan Bupati 

Nomor : 42 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan Tata kerja Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Sampang yang dalam uraian 

tugas dan fungsinya terdapat/ tercantum tentang pengelolaan dan pengembangan 

bidang kepariwisataan, yang saat ini Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Sampang berlokasi di Jalan KH. Wahid Hasyim NO.23 

Telp/Fax 0323-321631 Kabupaten Sampang 69213 (Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, 2016). 
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4.1.1 Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 

 Kabupaten Sampang  

 1. Visi 

“ Terwujudnya budaya yang lestari, ariwisata yang berkembang, pemuda 

mandiri dan atlit berprestasi, demi tercapainya masyarakat yang kuat dan 

bermartabat” 

 Berdasarkan uraian visi tersebut maka pemahamannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Terwujudnya budaya yang lestari yaitu pelestarian budaya merupakan wujud 

dari penggalian sejarah, perlindungan nilai dan tradisi luhur bangsa yang di 

regenerasikan sebagai upaya  perlindungan terhadap bangsa dan merupakan 

tindakan preventif untuk memfilter dampak negatif dari perkembangan arus 

globalisai yang kian berkembang.  

b. Pariwista yang berkembang yaitu memaksimalkan potensi kekayaan wisata 

yang ada guna menggerakkan sistem sosial dan ekonomi masyarakat yang 

semakin maju. 

c. Pemuda yang mandiri yaitu mengurangi angka pengangguran merupakan 

prioritas utama, dengan  menciptakan keterampilan dan lapangan kerja baru 

d. Atlit berprestasi yaitu meningkatkan prestasi atlit dalam rangka 

mengharumkan nama daerah dalam bidang olahraga di tingkat nasional, 

regional dan asean. 

e. Masyarakat yang kuat dan bermartabat merupakan tujuan akhir dari 4 (empat) 

rumusan visi untuk menciptakan masyarakat makmur, memiliki derajat 

ekonomi yang tinggi dan berbudaya. 
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2. Misi 

 Dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah dirumuskan tersebut, maka 

implementasinya dijabarkan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan 

nantinya. Sebagai arah tindak organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan 

tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. 

Untuk merealisasikan Visi tersebut, ditetapkan empat Misi sebagai berikut: 

a. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai seni budaya lokal dan benda bersejarah. 

b. Mewujudkan wisata yang kreatif untuk kesejahteraan masyarakat. 

c. Mewujudkan tumbuhnya pemuda yang mandiri dan berjiwa kepemimpinan. 

d.  Mewujudkan atlit berprestasi di bidang olahraga. 

 Upaya pencapaian misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang 

sinergis antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah serta 

masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan. 

4.1.2 Struktur Organisasi Tugas, dan Fungsi Dinas Pemuda,Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang 

1. Struktur organisasi 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4741), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 

11) dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata 
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Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, 

maka Struktur Organisasi  Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Sampang sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum 

b. Sub Bagian Keuangan dan Program 

3. Bidang Kepemudaan, terdiri dari: 

a. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda dan Kepemudaan 

b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 

4. Bidang Olahraga, terdiri dari: 

a. Seksi Keolahragaan 

b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga 

5. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari: 

a. Seksi Kebudayaan 

b. Seksi Kepariwisataan 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Sampang lebih jelasnya bisa dilihat dalam sebagai berikut :  
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2. Tugas Pokok dan Fungsi 

 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang 

dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sampang nomor 11 tahun 2008 

Tentang “Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten 

Sampang”  dan Peraturan Bupati  Nomor 42 tahun 2008 tentang “Tugas, Fungsi dan 

Tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Sampang” yang dalam uraian tugas dan fungsinya terdapat/ tercantum tentang 

pengelolaan dan pengembangan bidang kepariwisataan.   

 Adapun Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang: 

a) Kedudukan  

a.   Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda 

dan Olah Raga. 

b.  Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

b) Tugas Pokok 

a. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Sampang bertugas untuk membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan 

urusan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan tugas 

bantuan serta melakukan tugas konsultatif, koordinatif di bidang 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.  
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c) Fungsi 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang 

mempunyai fungsi: 

a. Pelaksana dalam merumuskan kebijakan teknis, membentuk bimbingan 

dan membuat rekomendasi perijinan serta pembinaan dalam 

menyelenggarakan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; 

b. Pelaksana untuk berkoordinasi dengan unsur terkait dalam rangka 

menyelenggarakan kegiatan bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olah Raga; 

c. Pelaksana untuk membina bimbingan teknis, memonitoring, dan 

mengevaluasi bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; 

d. Pengelola dalam bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, kerumah-tanggaan, hukum, kelembagaan serta tugas-tugas 

hubungan masyarakat;  

e. Pelaksana untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang 

Kebudayaan,  Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, baik secara fisik 

maupun non fisik;  

f. Penyedia fasilitas program Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah 

Raga; 

g. Pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. 

 Tugas dan fungsi dari masing-masing bagian adalah: 

1) Sekretariat 

Sekretaris bertugas dalam penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan, 
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kepegawaian, sumber daya manusia, keuangan, program, dan perencanaan serta 

mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan unsur-unsur yang menjadi tugas pokok 

dan fungsi Kepala Dinas. 

 Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a) Penyelenggara dalam urusan umum, keuangan, dan urusan rumah tangga 

dinas 

b) Penyelenggara dalam memelihara bangunan-bangunan perkantoran  

c) Pelaksana untuk urusan administrasi kepegawaian 

d) Penyelenggara dalam menyimpan serta mendistribusikan barang-barang 

inventaris daerah dan peralatan lainnya 

e) Pengurus untuk memelihara, memperbaiki peralatan dan kebutuhan barang 

serta menghapus barang-barang dinas 

f) Pelaksana untuk menyusun program dan perencanaan dinas 

g) Pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.  

Sekreatriat membawahi : 

 Sub Bagian Umum mempunyai tugas: 

a) Mengelola administrasi naskah dinas. 

b) Menjalankan urusan surat menyurat, mengetik, menggandakan dan 

menata arsip. 

c) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan kantor. 

d) Melaksanakan hal-hal mengenai protokol dan sebagai pengurus 
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perjalanan dinas serta kehumasan. 

e) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, 

seminar, acara pembinaan, upacara, dan kunjungan kerja  

f) Melakukan pengelolaan kepegawaian tenaga administratif serta upaya 

dalam meningkatkan disiplin pegawai, menyejahterakan pegawai dan 

mengembangkan karir pegawai. 

g) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diinstruksikan oleh Sekretaris 

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.  

 Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas: 

a) Sebagai pelaksana dalam mengelola keuangan termasuk mengelola 

pembayaran gaji pegawai. 

b) Melaksanakan penghimpunan data dan penyusunan anggaran rutin 

serta anggaran pembangunan. 

c) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung R3 jawaban dalam 

mengelola keuangan. 

d) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung 

keberhasilan pelaksanaan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah 

Raga. 

e) Melaksanakan penyusunan rencana program pembangunan 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. 

f) Melaksanakan monitoring, mengawasi, mengendalikan dan 

mengevaluasi pelaksanaan program Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda 

dan Olah Raga. 

g) Menganalisa dan menggunakan data Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda 
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dan Olah Raga. 

h) Mengoordinasi pendataan pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda dan Olah Raga. 

i) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diinstruksikan oleh Sekretaris 

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

2) Bidang Kepemudaan 

Bidang Kepemudaan menjalankan tugas pelaksanaan, pembinaan, 

pengelolaan, dan pengembangan SDM serta sarana dan prasarana bidang 

kepemudaan serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 

 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Kepemudaan mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana bidang kepemudaan sesuai 

dengan rencana kerja dinas. 

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

kepemudaan. 

c) Pelaksanaan, pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan.  

d) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembinaan SDM, 

pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan. 

e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diinstruksikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan bidang tugasnya.  

Bidang Kepemudaan membawahi: 

 Seksi pengembangan dan pemberdayaan pemuda dan kepemudaan 

 Seksi pengembangan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan 

 Tugas pokok yaitu: 
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a) Melaksanakan pengembangan, keserasian kebijakan pemuda, 

meningkatkan peran serta kepemudaan, meningkatkan upaya 

penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, fasilitasi 

dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan. 

b) Peningkatan dan pembinaan jiwa kepemimpinan generasi muda. 

c) Menyusun pedoman dan pembinaan organisasi kepemudaan. 

d) Melaksanakan pendistribusian bantuan dan peralatan kepemudaan. 

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan bidang tugasnya.  

f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

3) Bidang Olahraga 

Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan, membina, mengelola dan 

mengembangkan SDM serta sarana dan prasarana bidang olahraga serta 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Olahraga mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana bidang olahraga sesuai dengan 

rencana kerja dinas. 

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

olahraga. 

c) Pelaksanaan, pemberdayaan organisasi dan kegiatan olahraga.  

d) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembinaan SDM, 

pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang olahraga. 

e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diinstruksikan oleh Kepala Dinas 
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sesuai dengan bidang tugasnya.  

Bidang Olahraga membawahi: 

 Seksi Keolahragaan mempunyai tugas: 

a) Menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengembangkan olah raga 

masyarakat dan olahraga tradisional. 

b) Mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam 

pembangunan olah raga. 

c) Membuat ketetapan petunjuk untuk melaksanakan kegiatan 

keolahragaan baik di sekolah maupun di masyarakat. 

d) Melaksanakan pembinaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan 

keahlian tenaga teknis keolahragaan. 

e) Meningkatkan mutu organisasi dan tenaga keolah ragaan. 

f) Melaksanakan pembibitan dan pembinaan atlit olahraga berprestasi 

g) Pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga dan olah raga 

unggulan. 

h) Melaksanakan pendistribusian bantuan dan peralatan olah raga. 

i) Memberi petunjuk teknis dan mengeluarkan ijin kegiatan 

keolahragaan. 

j) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diinstruksikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.  

k) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas: 

a) Meningkatkan kerjasama kemitraan antara pemerintah dan 

masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga. 
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b) Melaksanakan dan merencanakan pembangunan sarana dan prasarana 

olahraga. 

c) Memantau, menginventarisir, mengkaji dan mengevaluasi 

pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

d) Melakukan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga. 

e) Mengelola dan mendayagunakan sarana prasarana olahraga. 

f) Melayani, memproses prosedur ijin dan pemakaian sewa lapangan 

serta sarana dan prasarana olahraga kemudian bekerjasama dengan 

bendahara penerimaaan. 

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

4) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bertugas sebagai pengelola, pelaksana, 

pembina, penyelenggara untuk melindungi, mengembangkan, melestarikan 

budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional, serta membuat konsep, 

menyelenggarakan, mengelola, melaksanakan, membina  mengembangkan dan 

mempromosikan pariwisata dan budaya serta melayani masyarakat. 

 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Kebudayaan dan 

Priwisata mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana bidang Kebudayaan sesuai 

dengan rencana kerja dinas. 

b) Penyedia untuk melindungi, mengembangkan seni budaya, sejarah, dan 

nilai-nilai tradisional. 
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c) Pengadaan dalam melaksanakan kerjasama, mengkaji dan 

melaksanakan penelitian bidang seni budaya sejarah dan nilai-nilai 

tradisional. 

d) Pelaksana  untuk menetapkan dan melaksanakan setiap event kegiatan 

seni budaya, sejarah dan nilai nilai tradisional. 

e) Pelaksana dalam menyusun petunjuk teknis dan petunjuk untuk 

melaksanakan, menyelenggarakan, serta mengembangkan seni budaya, 

sejarah dan nilai-nilai tradisional dan pariwisata 

f) Pelaksana dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan 

bidang pengembangan pariwisata. 

g) Pelaksana untuk menyusun konsep program pengembangan dan 

manajemen pariwisata. 

h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya.  

 Bidang Kebudayaan dan Pariwista membawahi: 

 Seksi Kebudayaan mempunyai tugas: 

a) Penyusunan dalam pembuatan rencana kegiatan yang bertujuan untuk 

melindungi, mengembangkan budaya, mengembangkan SDM 

kebudayaan, mengembangkan sarana dan prasarana kebudayaan, 

sejarah, museum, kepurbakalaan, dan nilai tradisional. 

b) Membina dan menanamkan nilai-nilai budaya ke lembaga pendidikan 

dan masyarakat serta mengadakan pelatihan dan pemberdayaan 

seniman untuk mengembangkan seni budaya. 

c) Mengoordinasi kerjasama dan kegiatan untuk melestarikan nilai-nilai 
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budaya tradisional dan mengadakan pelaksanaan pengkajian dan 

penghargaan serta melakukan pembinaan karya seni bagi para 

seniman. 

d) Membina dan mengkaji bidang kesejarahan, nilai-nilai tradisional. 

e) Mengembangkan jaringan kerjasama lintas budaya, sejarah dan nilai-

nilai tradisional serta sebagai pelaksana utnuk mengembangkan 

kegiatan seni budaya, sejarah dan nilai tradisional di dalam dan luar 

daerah. 

f) Meningkatkan kemitraan dengan publik terkait serta memberikan 

penghargaan bagi para seniman. 

g) Melestarikan, mengembangkan nilai-nilai budaya, sejarah, serta nilai 

nilai tradisional dan melakukan pengadaan kegiatan studi banding, 

sarasehan, dan seminar seni budaya. 

h) Menyediakan kegiatan festival seni budaya, baik di lingkungan 

lembaga pendidikan maupun masyarakat, dan mengadakan 

pembinaan dan peningkatan kualitas sanggar-sanggar seni dan 

kelompok pelaku seni budaya. 

i) Mengadakan, membangun, memelihara sarana dan prasarana 

kebudayaan, museum, dan kepurbakalaan. 

j) Mengadakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian, kegiatan 

museum dan kepurbakalaan. 

k) Melakukan penggalian, pencarian, penelitian, pemugaran dan 

perlindungan terhadap benda benda sejarah, purbakala dan cagar 

budaya. 
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l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan bidang tugasnya.  

m) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 Seksi Kepariwisataan bertugas: 

a) Membuat penyusunan rencana kegiatan promosi budaya dan 

pariwisata. 

b) Sebagai pelaku dan penyusun bahan pemasaran kepariwisataan. 

c) Sebagai penyusun dan pelaku kegiatan pembinaan teknis dan 

pelayanan dalam rangka pengembangan usaha pariwisata dan 

melakukan kegiatan pameran ekonomi kreatif bekerjasama dengan 

lintas sektoral. 

d) Menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas sektoral dalam rangka 

analisis produk pariwisata dan kelayakan jualnya sebagai bahan 

kerjasama untuk investor-investor dalam mengembangkan budaya dan 

pariwisata. 

e) Sebagai penyusun dan pelaksana promosi pariwisata nusantara baik di 

dalam maupun di luar negeri. 

f) Sebagai penyusun rencana kegiatan untuk mengembangkan sistem 

informasi budaya dan pariwisata; 

g) Sebagai penyedia informasi budaya dan pariwisata yang akurat dan 

aktual melalui pemeliharaan website dan membentuk juru informasi 

wisata. 

h) Sebagai penyedia bahan informasi budaya dan pariwisata nusantara 

baik di dalam maupun di luar negeri. 
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i) Melakukan persiapan bahan kerjasama antara dinas dengan biro 

perjalanan wisata dan usaha terkait bidang pariwisata. 

j) Melakukan penyusunan rencana kegiatan untuk mengembangkan 

sumber daya manusia pariwisata dan merencanakan, membangun, dan 

mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata. 

k) Melakukan persiapan bahan penyuluhan dan bimbingan teknis untuk 

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan meningkatkan kerjasama 

kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan 

sarana dan prasarana pariwisata. 

l) Mengadakan pelatihan SDM wisata secara terpadu dan mengendalikan, 

mmelihara, dan mengadakan sarana dan prasarana pariwisata. 

m) Melakukan penyelenggaraan kerjasama dengan konsultan pihak ketiga 

yang bertujuan untuk mengembangkan SDM yang integral dan holistik 

serta memantau dan mengevaluasi penempatan serta mengelola sarana 

wisata secara efektif. 

n) Melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya 

manusia pada bidang wisata secara berkala serta penyelenggaraan dan 

pemberdaya dalam pemilihan duta wisata. 

o) Menghimpun data, pengkajian, verivikasi, rekomendasi serta 

memberikan pertimbangan teknis kelayakan perijinan operasional 

sarana dan prasarana jasa usaha pariwisata. 

p) Mengadakan pengawasan, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaku 

jasa usaha pariwisata. 

q) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
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sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan hasil pelaksanaan 

tugas/kegiatan kepada atasan. 

4.2 Gambaran Umum Kabupaten Sampang 

 Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau 

Madura selain Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Kabupaten 

Sampang terletak pada 113008’ – 113039’ Bujur Timur dan 06005’–07013’ 

Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.233,30 Km2. Batas wilayah Kabupaten 

Sampang adalah sebagi berikut : 

• Sebelah Utara  : Laut Jawa 

• Sebelah Timur  : Kabupaten Pamekasan 

• Sebelah Selatan : Selat Madura 

• Sebelah Barat  : Kabupaten Bangkalan 

 Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah 

sebanyak 1233,30 Km2. Sebelum otonomi daerah, Kabupaten Sampang terdiri atas 

12 Kecamatan. Namun sejak dikeluarkan Perda No. 2 tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kecamatan Pangarengan dan Perda No. 3 tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang terdiri dari 14 

Kecamatan dengan 6 kelurahan (di Kecamatan Sampang) dan 180 desa.  

 Kabupaten Sampang terletak di sekitar garis khatulistiwa sehingga memiliki 

iklim tropis. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga Maret, 

sedangkan musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga September. 

Rata-rata hari hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Omben dan Ketapang, sedang 

yang terendah terdapat di Kecamatan Sokobanah dan Kedungdung. Rata-rata curah 

hujan bulanan tertinggi terdapat di Kecamatan Omben dan Banyuates. Sebaliknya, 
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hujan bulanan terendah terdapat di Kecamatan Camplong dan Pangarengan. Bulan-

bulan dengan curah hujan tinggi terjadi pada Juli dan Desember, sedangkan bulan 

dengan curah hujan paling rendah terjadi pada Juni dan Agustus. Area sawah di 

Kabupaten Sampang diairi oleh tiga jenis sumber air yaitu air hujan, air sungai, dan 

air tanah. Sawah yang diairi oleh air hujan seluas 11.082 Ha, air sungai seluas 3.452 

Ha dan sawah yang diairi oleh air tanah seluas 226,70 Ha. Pengguna sumber 

pengairan air tanah adalah Kecamatan Sampang, Omben, Jrengik dan Sokobanah. 

Terdapat satu pulau berpenghuni (15.975 jiwa dalam 3.762KK) cukup padat 

(9.682jiwa/Km2) di wilayah selatan, yakni Pulau Mandangin atau Pulau Kambing. 

Dari Pelabuhan Tanglok, jarak menuju pulau seluas 1.650 Km2 adalah 1,5 jam 

menggunakan perahu. 

 Secara administrasi wilayah perencanaan terdiri atas seluruh wilayah yang 

termasuk dalam Kabupaten Sampang terdiri dari 14 Kecamatan, dengan 6 

kelurahan dan 180 desa. Adapun kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten 

Sampang tersebut meliputi Kecamatan Sreseh, Kecamatan Torjun, Kecamatan 

Omben, Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Sampang, Kecamatan Camplong, 

Kecamatan Jrengik, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Tambelangan, 

Kecamatan Banyuates, Kecamatan Robatal, Kecamatan Karang Penang, 

Kecamatan Ketapang, Kecamatan Sokobanah (Bappeda Kabupaten Sampang, 

2016). 

 Wilayah administrasi Kabupaten Sampang dan nama, Luas Wilayah Per 

Kecamatan,  Jumlah Desa/Kelurahan, serta jumlah penduduk per kecamatan, dapat 

dilihat pada tabel 4.1 cakupan wilayah kajiannya sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 Nama, Jumlah Penduduk Per Kecamatan, Luas Wilayah Per Kecamatan, 

dan Jumlah Kelurahan / Desa 

Sumber: Bappeda Kabupaten Sampang 

4.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Sampang 

 Visi merupakan pandangan masa depan kearah manakah suatu perusahaan 

atau lembaga akan dibawa dan apa yang ingin dicapai. Dalam rangka untuk dapat 

meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai pedoman 

No. Nama Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk Per 

Kecamatan 

Luas wilayah Jumlah 

Kelurahan/de

sa 
Km % thd total 

1. Sreseh 35.157 71,95 5,83 12 

2. Torjun 38.218 44,20 3,58 12 

3. Pangarengan 20.867 42,69 3,46 6 

4. Sampang 117.279 70,01 5,68 18 

5. Camplong 90.410 69,93 5,67 14 

6. Omben 96.606 116,31 9,43 20 

7. Kedungdung 85.499 123,08 9,98 18 

8. Jrengik  34.764 65,35 5,30 14 

9. Tambelangan 51.428 89,97 7,30 10 

10. Banyuates 75.009 141,23 11,45 20 

11. Robatal 54.312 80,54 6,53 9 

12. Karang penang 68.698 84,25 6,83 7 

13. Ketapang 83.633 125,28 10,16 14 

14. Sokobanah 67,945 108,51 8,80 12 

Jumlah 919.825 1233,30 100 186 
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dalam menghadapi tantangan masa depan, maka Kabupaten Sampang mempunyai 

Visi sebagai berikut: 

"Terwujudnya Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat, dan Lingkungan 

Bersahabat, demi Tercapainya Kabupaten Sampang yang Bermartabat". 

 Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan kedepannya untuk menwujudkan visi itu sendiri. Sebagai wujud dari 

upaya realisasi dari Visi tersebut, maka rumusan misi Pemerintah Kabupaten 

Sampang 2013 - 2018 adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional 

2. Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau 

3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Wilayah sesuai dengan Daya 

Dukung Lingkungan 

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas 

5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pembangunan. 

4.3 Identifikasi Potensi Pariwisata Kabupaten Sampang 

Kabupaten Sampang memiliki banyak potensi wisata yang beragam, baik 

dari segi produk wisata maupun pasar wisatawan. Pariwisata yang terdapat di  

Kabupaten Sampang terdiri dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata purbakala. 

Keberadaan obyek wisata tersebut cukup banyak dan sangat menarik untuk di 

kunjungi oleh wisatawan, antara lain sebagai berikut : 

a) Wisata Alam 

Wisata alam yang terdapat di Kabupaten Sampang antara lain yaitu  sebagai 

berikut: 
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1) Wisata Pantai Camplong  

Kawasan wisata alam ini terletak di Desa Dharma Camplong, Kecamatan 

Camplong, dengan jarak ± 9 km dari pusat kota. Kondisi Wisata Pantai 

Camplong sudah dikelola dengan baik, dimana sudah terdapat sarana 

penunjang pariwisata berupa : tempat penginapan berupa hotel resort 

bintang satu, restoran/cafe/warung makanan, pasar wisata, tempat parkir 

yang memadai, fasilitas tempat ibadah, taman bermain, MCK, gardu 

pandang, wisata perahu layar serta sistem keamanan yang terjamin. 

2) Wisata Kolam Renang Sumber Oto’ 

Obyek wisata pemandian ini berada di Desa Taddan, Kecamatan Camplong,   

dengan jarak tempuh sejauh  ± 4 km dari pusat kota melalui jalur arteri 

nasional yaitu Jalan Sampang – Pamekasan. Obyek wisata ini merupakan 

pemandian/kolam renang dengan sumber mata air alami yang mengandung 

mineral alami. . Sumber mata air pemandian ini juga dimanfaatkan oleh 

sebagian penduduk untuk mandi. 

3) Wisata Gua Lebar 

Objek wisata ini terletak di Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang. 

Berjarak kurang lebih 800 meter dari pusat kota (waktu tempuh sekitar 5 

menit). Objek utama dari kawasan wisata yaitu berupa gua yang menjorok 

ke dalam tanah dengan kedalaman + 100 meter dari permukaan tanah dan 

panjang kedalaman gua 100 meter dengan karakteristik gua yaitu berdinding 

tebing jenis batu kapur yang merupakan bekas penambangan bahan galian 

C berupa batu bata putih. Objek utama lainnya dari kawasan wisata gua 

lebar ini adalah karena posisi lokasi gua yang berada pada ketinggian + 500 
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meter diatas permukaan laut. Objek view kota Sampang akan tampak 

semakin hidup dan semakin bagus pada malam hari. Selain itu para 

wisatawan dapat diajak untuk menikmati keindahan sunrise pada pagi hari 

dan sunset pada sore hari. 

4) Wisata Gua Macan  

Gua Macan terletak di Desa Bira Temor Kecamatan Sokobanah. Objek 

wisata ini merupakan objek wisata alam yang baru ditemukan atas dasar 

informasi dari penduduk Desa Bira Temor Kecamatan Sokobanah. Letak 

Gua Macan ± 5 km dari Kantor Kecamatan Sokobanah ke arah timur. Pada 

Gua Macan di bagian depan dihiasai stalaktit dan stalakmit, sehingga 

menyerupai mulut Macan yang sedang menganga. 

5) Wisata Gua Kelelawar  

Gua Kelelawar terletak di Desa Bira Timur (sebelah timur Gua Macan) 

Kecamatan Sokobanah. Objek wisata ini merupakan objek wisata alam yang 

baru ditemukan atas dasar infromasi dari penduduk Desa Bira Timur 

Kecamatan Sokobanah. Suhu di dalam gua sangat sejuk, sehingga oleh 

kelelawar dijadikan sarang yang jumlahnya ribuan, dengan banyaknya 

kelelawar yang keluar masuk dari gua tersebut oleh penduduk sekitar 

dinamakan Gua Kelelawar. 

6) Wisata Waduk Klampis 

Terletak di Desa Kramat, Kecamatan Kedundung + 9 km ke arah utara 

Kabupaten Sampang menempuh jalur arah ke Ketapang dengan kondisi 

jalan beraspal sedang. Obyek wisata Waduk Klampis berfungsi untuk irigasi 
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sawah di Kabupaten Sampang terutama di Kecamatan Kedungdung, Torjun, 

Jrengik dan Sampang. 

7) Wisata Hutan Kera Nepa  

Obyek wisata Hutan Kera Nepa berada di Desa Nepa Kecamatan Banyuates 

dari pusat kota ke arah utara jurusan Sampang – Ketapang Banyuates 

dengan jarak tempuh + 50 km menggunakan kendaraan roda empat. 

Dikarenakan kondisi jalan menuju hutan masih sempit, jarak sejauh 1 km 

hanya dapat diakses menggunakan motor. Objek ini menawarkan keindahan 

tersendiri karena wisatawan akan dituntun untuk melihat pemandangan 

alam sekitar pantai dan lautan lepas, menikmati matahari terbit (sunrise), 

menyusuri sungai dan hutan cagar alam seluas 1 Ha dengan perahu nelayan 

untuk melihat pemandangan hutan mangroove dan melihat satwa kera yang 

masih bebas di habitatnya. 

8) Wisata Air Terjun Toroan  

Obyek wisata air terjun torowan terletak di Desa Ketapang Daya, 

Kecamatan Ketapang, dengan jarak ± 43 km dari pusat kota ke arah utara 

dengan akses jalan menuju lokasi di jalur transportasi umum Sampang – 

Ketapang – Sokobanah. Air Terjun Torowan merupakan satu-satunya air 

terjun di Kabupaten Sampang. 

9) Wisata Waduk Nipah  

Waduk Nipah terletak di Desa Montor, Kecamatan Banyuates, merupakan 

pembangunan waduk baru dengan luas areal irigasi sekitar 1.150 Ha. Lokasi 

ini dapat dilalui sarana transportasi umum jurusan Sampang – Ketapang – 

Banyuates yang ditempuh kurang lebih 55 km dari Ibukota Kabupaten 
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Sampang. Keberadaan obyek wisata ini merupakan perpaduan yang sangat 

menarik antara waduk dan wisata alam dengan kondisi yang sangat alami 

menjadikan panorama lingkungan yang mempesona. 

10) Wisata Pulau Mandangin 

 Dapat ditempuh selama kurang lebih 90 menit dari pelabuhan tradisional 

 tanglok, gili mandangin juga dikenal sebagai pulau kambing disebabkan 

 banyaknya pupulasi kambing yang mendiami pulau ini, indahnya pulau 

 seluas 1x2 km dengan populasi penduduk sebanyak 18.000 jiwa serta 

 dengan kekayaan potensi baharinya akhir-akhir ini telah menjadi daya tarik 

 utama untuk kegiatan wisata volunteer. 

b) Wisata Budaya 

Wisata budaya di Kabupaten Sampang antara lain, sebagai berikut: 

1) Atraksi Kerapan Sapi dan Pantai Priuk 

Lapangan Kerapan Sapi Pantai Priuk di Kecamatan Ketapang merupakan 

salah satu obyek wisata yang digunakan untuk menyajikan atraksi wisata 

Kerapan Sapi dengan melihat pemandangan pantai Priuk yang bertaburkan 

pasir putih dan jejeran kapal nelayan di tepi pantai. Lokasi objek wisata ini 

berjarak + 40 km dari pusat kota rute Sampang – Ketapang. 

2) Atraksi Sapi Sonok 

Atraksi Sapi Sonok, erat kaitannya dengan atraksi Kerapan Sapi. Atraksi ini 

biasanya dilaksanakan sebelum kerapan sapi dimulai, yaitu dengan 

mengarak sapi kerap memasuki lapangan dengan mengenakan 

pakaian/hiasan sapi-sapi yang akan berlomba. Sapi-sapi tersebut diberi 

pakaian berwarna-warni dan gantungan genta di leher sapi berbunyi 
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gemerincing dengan iringan musik Saronen. Sapi-sapi tersebut berjalan 

berlenggak lenggok mengikuti suara alat musik khas Madura.  

3) Atraksi Budaya Rokat Tase’  

4) Tarian dan Kesenian Tradisional.  

5) Pemilihan Duta Wisata Kacong Cebbing. 

c) Wisata Sejarah 

Wisata sejarah di Kabupaten Sampang antara lain, yaitu sebagai berikut: 

1) Situs Pababaran Trunojoyo  

Obyek wisata ini terletak di Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, 

ditempuh ± 200 meter dari pusat kota. Obyek wisata ini berupa petilasan 

tempat lahirnya Pahlawan Trunojoyo yang di dalamnya terdapat tempat 

untuk menanamkan ari-ari Pahlawan Trunojoyo. Wisata ini terkenal dengan 

sebutan “Pababaran Trunojoyo”. 

2) Situs Makan Ratu Ebu (Madegan)  

Obyek wisata purbakala ini terletak di Kelurahan Polagan,  Kecamatan 

Sampang dan ditempuh ± 2 km dari pusat kota ke arah selatan. Merupakan 

obyek wisata berupa makam para Priyayi Penguasa Kerajaan pada zaman 

dahulu diantaranya adalah makam Ibu Raja Sampang “R. Praseno” yang 

mangkat pada tahun 1624 M. 

3) Situs Sumur Tujuh Petilasan Pangeran Panji Laras  

Tujuh Sumur Petilasan Pangeran Panji Laras terletak di Desa Madegan 

Kelurahan Polagen yang berjarak sekitar 2 km dari pusat kota. Sumur ini 

ditemukan oleh seorang penduduk setempat bernama H.Ikhsan Mawardi, 

diceritakan pada suatu malam tepatnya pada bulan November 2009 pada 
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pukul 02.00 dini hari dia bertawasul (nyepi/semedi), dalam tawasul tersebut 

dia bertemu dengan sosok orang tua berjubah putih dan berjenggot putih, 

dalam pertemuannya tersebut dia diperintahkan oleh pria tua untuk segera 

menggali tujuh sumur yaitu (sumur suci, sumur pemandian kuda, sumur 

asah tajih, sumur pemandian kerabat panji, sumur pertemuan tamu, sumur 

pemandian ayam, sumur taman) dari tujuh sumur tersebut masing masing 

mempunyai tuah dan khasiat. 

4) Situs Makam Sayyid Ustman Bin Ali Bin Abdullah Al-Habsyi

Obyek yang merupakan tempat pemakaman ini berada di Dusun Pajeggan

Desa Tamberru Barat Kecamatan Sokobanah. Makam tersebut adalah milik

seorang mubaligh Islam yang berasal dari Jazirah Arab – Siria (Al-Habsyi)

yang wilayah dakwahnya di pulau Madura khususnya di pantai utara. Selain

makam, juga terdapat peningalan-peninggalan yang bernilai sejarah.

5) Situs Sumur Daksaan

6) Situs Makam Pangeran Santo Merto

7) Situs Makam Bangsacara dan Ragapatmi




