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BAB IV 

HASIL TEMUAN 

 

A. Paparan Data 

1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung 

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111°43' sampai dengan 

112°07' Bujur Timur dan 7°51' sampai dengan 8°18' Lintang Selatan. Adapun 

batas daerah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut: 

Utara : berbatasan dengan Kecamatan Kras dan Kabupaten Kediri 

Timur : berbatasan dengan Kabupaten Blitar 

Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia 

Utara : berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek 

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung mencapai 1.055,65 Km
2
 dan 

terbagi menjadi 19 kecamatan dan 271 desa/kelurahan. Kabupaten 

Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran, yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian dibawah 500m dari 

permukaan laut. Daerah ini meliputi semua kecamatan, tetapi tidak semua 

desa untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang. Dataran sedang memiliki 

ketinggian 500m sampai dengan 700m dari permukaan laut. Daerah ini 

meliputi Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang. Dataran tinggi 

merupakan daerah dengan ketinggian di atas 700m dari permukaan laut. 
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Daerah ini meliputi Kecamatan Pagerwojo, dan Sendang. Daerah yang 

termasuk memiliki wilayah yang terluas secara berurutan adalah kecamatan 

Tanggunggunung, Kalidawir, Sendang dan Pagerwojo.
1
 

 

2. Kondisi Geografis Pantai Sine 

Pantai Sine terletak di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung, Proponsi Jawa Timur. Lebih tepatnya berada sekitar 

35km sebelah selatan Kabupaten Tulungagung. Pantai Sine merupakan pantai 

lepas sehingga memiliki karakteristik ombak yang besar. Salah satu daya tarik 

yang di suguhkan di Pantai Sine adalah ketika pagi hari disana, kita dapat 

menyaksikan matahari terbit yang indah. Pantai Sine memiliki karakter pasir 

pantai yang berwarna hitam. Di Pantai ini, juga dapat banyak dijumpai perahu 

nelayan.
2
 

Daerah Pantai Sine yang terletak di Desa Kalibatur merupakan daerah 

dataran tinggi di Kecamatan Kalidawir dan terletak di ujung paling selatan. 

Meski begitu, pantai Sine tetap menjadi incaran para pengunjung untuk 

menghabiskan waktu libur mereka. Selain menawarkan keindahan pantai pada 

wisatawan yang berkunjung, Pantai Sine juga memiliki banyak wahana wisata 

                                                           
1
 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, Laporan Akhir Penyusunan 

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) Kabupaten Tulungagung, (Tulungagung : 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2015), hal. 2 
2
 Hasil Observasi di Pantai Sine pada tanggal 20 Januari 2019 
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lain seperti Cemara Sewu, Danau Cinta, penyewaan ATV, rumah makan, dan 

tempat pelelangan ikan. 

Fasilitas yang ditawarkan di Pantai Sine juga sudah mulai dilengkapi, 

yang terpenting sudah terdapat toilet dan mushola. Karena fasilitas tersebut 

memang haruslah ada disuatu tempat pariwisata. Infrastruktur pun juga 

perlahan mulai dikembangkan, terlebih dengan akses jalan yang mudah ini 

menjadi nilai tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Sine. 

 

3. Profil Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata Pantai Sine 

Kabupaten Tulungagung 

Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) adalah sekelompok anggota 

masyarakat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab sebagai penggerak 

dalam mendukung perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Visi dan misi 

pada organisasi ini adalah terwujudnya tempat wisata yang aman dan nyaman, 

menjaga keindahan alam dan melengkapi fasilitas yang belum ada untuk 

menarik wisatawan. 
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Tabel 4.1 

Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata Pantai Sine Tulungagung 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Hasil  Catatan Struktur Organisasi Pokdarwis Pantai Sine 

Anggota pengelola pokdarwis Pantai Sine terbagi dalam 2 macam, 

yaitu anggota dan pembantu umum. Adapun daftar anggota pokdarwisa Pantai 

Sine sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Daftar Anggota Pokdarwis Pantai Sine  

No. Nama Jabatan 

1. Yoni Siswanto Ketua 

2. Supiyan Wakil Ketua 

3. Tutang Ismono Sekretaris 

4. Sujarwo Bendahara 

5. Ilyas Humas 

6. Supeni Anggota 

Ketua 
Yoni Siswanto 

Sekretaris 
Tutang Ismono 

Humas 
Ilyas 

Bendahara 
Sujarwo 

Wakil Ketua 
Supiyan 

Anggota 
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7. Suyani Anggota 

8. M. Agung Anggota 

9. Saipul Anggota 

10. Heri Anggota 

11. Sumardi Anggota 

12. Yanto Anggota 

13. Wahyudi Anggota 

14. Pramuji Anggota 

15. Aji Sucipto Anggota 

16. Darto Anggota 

17. Haryono Anggota 

18. Sunyoto Anggota 

19, Sumari Anggota 

20 Agus B Anggota 

Sumber : Pokdarwis Pantai Sine Kabupaten Tulungagung 

 

Tabel 4.3 

Daftar Pembantu Umum Pokdarwis Pantai Sine 

No. Nama Jabatan 

1. Anton Pembantu Umum 

2. Ro’i Pembantu Umum 

3. Rangga Pembantu Umum 

4. Puguh J Pembantu Umum 

5. Slamet Pembantu Umum 

6. Joko Pembantu Umum 

7. Sulis Pembantu Umum 
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8. Sukardi Pembantu Umum 

9. Ari Wibowo Pembantu Umum 

Sumber : Pokdarwis Pantai Sine Kabupaten Tulungagung 

4. Tugas dan Fungsi Kelompok Sadar Wisata Pantai Sine Kabupaten 

Tulungagung 

Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) adalah kelembagaan di tingkat 

masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang 

memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak 

dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan  kembangnya 

sapta pesona dalam meningkatkan pengembangan daerah melalui 

kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
3
 

Pokdarwis merupakan kelompok masyarakat yang sadar wisata 

dengan aktivitas sosial berupa: 

a. Meningkatkan pemahaman kepariwisataan 

b. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

kepariwisataan 

c. Meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota 

pokdarwis 

d. Mensukseskan pembangunan kepariwisataan 

 

                                                           
3
 Pedoman Kelompok Sadar Wisata 
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Tujuan dari terbentuknya kelompok sadar wisata ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku 

penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan 

bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam peningkatan 

kualitas pengembangan kepariwisataan di daerah 

b. Membangun dan menunmbuhkan sikap dan dukungan positif meayarakat 

sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai sapta pesona bagi tumbuh 

dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi 

pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat. 

c. Memperkenalkan, melestarikan dan memandaatkan potensi daya tarik 

wisata yang ada di masing-masing daerah. 

Kepengurusan dari pokdarwis terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, 

bendahara, humas dan anggota-anggota. Tugas pokok masing-masing 

kepengurusan tersebut yaitu : 

a. Ketua 

1) Memimpin Pokdarwis dan memberikan pengarahan kepada anggota 

2) Mengkoordinir kegiatan serta bertanggungjawab mengenai keuangan 

dan pelaksanaan kegiatan 

3) Memimpin pertemuan, diskusi kelompok dan menandatangani surat-

suarat keluar 
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4) Berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa yang 

membidangi Pariwisata. 

b. Wakil Ketua 

1) Membantu tugas ketua 

2) Mewakili ketua dalam berbagai kegiatan bila ketua berhalangan 

3) Bertanggungjawab kepada ketua kelompok 

c. Sekertaris 

1) Menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi 

2) Mempersiapkan bahan-bahan pertemuan kelompok 

3) Mengadakan hubungan dan koordinasi dengan instansi atau pihak luar 

terkait 

4) Menghimpun selutuh laporan dari anggota dan mencatat seluruh hasil 

pertemuan diskusi. 

d. Bendahara 

1) Bertanggungjawab atas pendapatan dan pengeluaran keuangan 

2) Mengusahakan dana bantuan dari pihak lain 

3) Bertanggungjawab kepada ketua kelompok. 

e. Humas 

1) Mengembangkan bentuk informasi dan publikasi kepariwisataan dan 

kegiatan Pokdarwis 
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2) Mengembangkan kemitraan untuk kegiatan pelatihan pariwisata bagi 

anggotan Pokdarwis dan masyarakat, terutama keramah tamahan, 

pelayanan prima, dan sebagainya 

3) Mengikutsertakan anggota kelompok dalam penataan, ceramah, 

diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga, dan organisasi pariwisata 

4) Bertanggungjawab kepada ketua kelompok. 

f. Anggota-anggota 

Keberadaan anggota merupakan suatu unsur utama di sebuah 

organisasi, untuk itu perlu dikoordinasikan dan pengelolaan yang baik 

oleh masing-masing seksi yang ada dalam organisasi Pokdarwis. 

 

B. Temuan Penelitian 

Temuan penelitian ini mencakup data yang diperoleh dari hasil penelitian 

di lapangan. Dalam hal ini penulis memaparkan temuan-temuan yang berkaitan 

dengan fokus penelitian pada skripsi ini. Fokus penelitian yang ada dalam 

penulisan skripsi ini terdiri dari tiga, yaitu sebagai berikut : 

1. Strategi yang dilakukan dalam  Peningkatan Kunjungan Wisatawan di 

Pantai Sine 

Seperti yang telah kita ketahui bahwa, strategi merupakan serangkaian 

cara yang dapat dilakukan oleh individu, organisasi, serta perusahaan dalam 

upaya mencapai tujuan yang sudah direncanakan dengan pelaksanaan yang 

tepat. Penentuan strategi menjadi penting untuk sebuah organisasi. Dengan 
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penentuan strategi yang tepat, maka akan mewujudkan tujuan yang akan 

dicapai. Apalagi untuk daerah wisata yang tujuan utamanya adalah menarik 

minat kunjungan para wisatawan. Strategi harus dibuat tepat sasaran, yaitu 

meningkatkan kunjungan wisatawan ke tempat wisata.  

Pantai sine adalah salah satu pantai di Kabupaten Tulungagung yang 

sekarang masuk dalam status proses pengembangan. Yang mana 

pembangunan dan pelatihan bagi pengelola yaitu Kelompok Sadar Wisata 

(Pokdarwis) sedang gencar dilakukan. Tidak menutup kemungkinan, hal ini 

merupkan salah satu langkah atau strategi yang diberikan oleh pemerintah 

untuk menjadikan Pantai Sine dan semua pihak pengelola lebih memiliki 

wawasan yang luas tentang pengembangan wisata. Pantai Sine tidak hanya 

menawarkan wisata pantai, disana kita dapat menemui wisata lain seperti 

Cemara Sewu, Danau Cinta, Spot Foto, Gasebo pengunjung, Rumah Makan, 

Penyewaan ATV dan lain-lain seperti yang dijelaskan oleh Bapak Udin Susilo 

selaku petugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Tulungagung bagian Pengembangan Wisata yang bertugas piket di Pantai 

Sine. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beliau: 

“Strategi pengembangan pariwisata merupakan suatu langkah yang 

nyata yang harus dilakukan oleh para pengelola dan juga termasuk 

pemerintah untuk manarik minat wisatawan. Di Pantai Sine ini kita 

sudah dinampakkan jelas oleh keberadaan Pantai yang menjadi objek 

utama, selanjutnya kita ada Cemara Sewu, Danau Cinta, Spot Foto, 

Gasebo pengunjung, Rumah Makan, Penyewaan ATV dan lain-lain. 

Dalam pengembangan wisata kami diarahkan oleh pemerintah, yaitu 
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dinas kepariwisataan untuk diadakan seminar bagi pihak pengelola 

wisata dalam tujuan pengembangan sumber daya manusia (SDM)”.
4
 

 

Dengan adanya seminar bagi pihak pengelola wisata di Pantai Sine, 

memberikan banyak dampak positif seperti pengelolaan wisata di Pantai Sine 

yang dilakukan semakin lebih baik. Hal ini juga berdampak dengan jumlah 

kunjungan wisatawan yang meningkat, bahkan dihari biasa Pantai Sine juga 

tidak sepi oleh pengunjung. Keadaan tersebut tidak terlepas dari peran pihak 

pengelola, masyarakat dan tentunya dinas terkait. Seperti halnya penataan 

lokasi yang ada di Pantai Sine yang sekarang sudah jauh berbeda. Berikut 

hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yoni Siswanto selaku Ketua 

Pokdarwis Pantai Sine. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beliau: 

“Sebelum adanya seminar pengelolaan wisata, Pantai Sine jauh 

berbeda dari sekarang. Dulu pantai ini terkenal kumuh, kotor dan 

tidak terawat. Setelah pihak dinas gencar melaksanakan seminar, 

wawasan kami bertambah untuk meningkatkan daya tarik Pantai Sine. 

Terutama dalam hal kebersihan. Kami di beri masukan untuk 

memanfaatkan lahan kosong sebelah utara, yang dulunya disitu 

merupakan tempat semak belukar dan dekat kandang ternak sapi milik 

warga. Pihak dinas memancing inisiatif anggota pokdarwis untuk 

menanami lahan tersebut dengan pohon cemara. Sekarang lahan 

kosong itu lebih terkenal dengan nama Cemara Sewu yang menjadi 

incaran para wisatawan.”
5
 

 

                                                           
4
 Wawancara dengan Bapak Udin Susilo selaku petugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tulungagung bagian Pengembangan Wisata, pada Tanggal 20 Februari 2019 pukul 14.00 di 

Kantor Pokdarwis Pantai Sine 
5
 Wawancara dengan Bapak Yoni Siswanto selaku Ketua Pokdarwis Pantai Sine, Tanggal 20 

Februari 2019 pukul 14.00 di Kantor Pokdarwis Pantai Sine 
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Maka dari itu, pihak pokdarwis mulai mengelola berbagai fasilitas di 

semua sudut Pantai Sine untuk menambah daya tarik wisatawan. Sekarang 

pihak Pokdarwis lebih memiliki inisiatif untuk meningkatkan kunjungan 

wisatawan dengan pengembangan pengelolaan Pantai Sine yang dilakukan 

dan tetap berkoordinasi dengan pihak dinas terkait. Berikut hasil wawancara 

peneliti dengan Bapak Yoni Siswanto: 

“Sekarang para pemuda-pemudi yang juga jadi anggota Pokdarwis 

Pantai Sine ini, sudah lebih terbuka dengan memberikan usulan untuk 

meningkatkan kunjungan wisatawan. Seperti yang setiap minggu kami 

lakukan sekarang yaitu kegiatan bersih-bersih Pantai Sine. Ini 

dilakukan 2 kali seminggu yaitu pada hari Rabu dan Sabtu. Para 

anggota semuanya antusias. Anggota berharap jika Pantai Sine bersih 

wisatawan yang berkunjung juga akan semakin banyak dan akan 

kembali berkunjung.”
6
 

 

Dengan adanya kegiatan bersih-bersih setiap 2 kali seminggu, terlihat 

perbedaan yang signifikan. Yang mana dulu Pantai Sine terkenal dengan 

pantai yang kumuh, perlahan sudah terlihat bersih. Meski sempat ada 

perselisihan antar masyarakat di sekitar daerah wisata dengan pihak dinas, hal 

ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Begitupula dengan adanya 

pelatihan pengelolaan wisata yang diadakan oleh pihak dinas, perlahan 

pandangan buruk masyarakat tentang pihak dinas yang membantu 

pengelolaan tempat wisata mulai pudar.  

                                                           
6
 Wawancara dengan Bapak Yoni Siswanto selaku Ketua Pokdarwis Pantai Sine, Tanggal 20 

Februari 2019 pukul 14.00 di Kantor Pokdarwis Pantai Sine 
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Pemikiran mereka dahulu mengenai pihak dinas yang datang 

melakukan observasi di Pantai Sine adalah mereka  menganggap bahwa 

dengan adanya campur tangan dari pihak dinas, maka seluruh pendapatan 

yang diperoleh dari pengunjung akan diakui oleh dinas dan masyarakat tidak 

mendapat apa-apa. Hal ini sempat menjadikan warga menjadi bersifat arogan 

dan tidak menghiraukan kehadiran pihak dinas, bahkan sempat ada penolakan 

keras dari warga. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Udin Susilo: 

“Waktu awal dulu, saat pihak dinas datang kesini padangan 

masyarakat sangat buruk. Karena anggapan mereka ketika Pantai 

Sine dikelola oleh dinas, semua pendapatan yang masuk akan diambil 

dan diakui dinas lalu masyarakat tidak mendapat apa-apa. Ya, 

mungkin itu juga salah satu faktor tentang rendahnya sumber daya 

manusi (SDM) di daerah sini. Akhirnya kami mulai mendekati secara 

perlahan-lahan dan mereka mulai kami berikan pengarahan mengenai 

sistem pengelolaan wisata. Pandangan merekapun mulai terbuka 

perlahan, dan sekarang menerima kehadiran kami dengan tangan 

terbuka. Bahkan pemuda-pemudi pun yang dulu menganggur, menjadi 

preman di jalanan mulai di berdayakan menjadi anggota Pokdarwis 

Pantai Sine dan memiliki penghasilan dengan jalan yang baik.”
7
 

 

Adanya Wisata Pantai Sine membawa berkah bagi masyarakat sekitar 

pantai. Terbukanya wisata pantai ini, mendatangkan banyak hal baik. Mulai 

terbukanya lapangan pekerjaan memberikan kesempatan bagi pemuda-pemudi 

masyarakat daerah sekitar wisata yang masih belum mendapatkan pekerjaan. 

Dengan bekerja disini, hal ini juga mengurangi tindak kriminal yang mungkin 

akan terjadi ketika seseorang tidak bekerja dan membutuhkan uang tiba-tiba. 

                                                           
7
 Wawancara dengan Bapak Udin Susilo selaku petugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tulungagung bagian Pengembangan Wisata, pada Tanggal 20 Februari 2019 pukul 14.00 di 

Kantor Pokdarwis Pantai Sine 
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Peluang yang besar juga diperoleh masyarakat lain, yaitu para ibu-ibu yang 

bisa membuka rumah makan di lahan Cemara Sewu.  

Terbukanya banyak peluang usaha di daerah Pantai Sine, juga telah 

membantu peningkatan perekonomian masyarakat dan juga pendapatan 

daerah. Sekarang masyarakat mulai memiliki tingkat perekonomian yang 

baik. Seluruh pendapatan yang masuk ke dinas langsung diserahkan ke 

Pemerintah daerah dan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang 

mana 70% dari total penghasilan akan dikembalikan lagi ke Pihak Pantai Sine 

dengan pemberian sarana dan prasarana berupa gasebo, tempat bermain anak, 

papan reklame, petunjuk arah, serta sekarang juga sudah ada tempat sampah 

dibeberapa titik. Dengan hubungan yang saling berkoordinasi ini mewujudkan 

hubungan baik antar masyarakat dan dinas terkait. Berikut wawancara peneliti 

dengan Bapak Udin Susilo: 

“Pendapatan yang diperoleh dari Pantai Sine seluruhnya masuk ke 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebenarnya akan dikembalikan 

lagi sekitar 70%nya untuk pengembangan di Pantai Sine ini. Disini 

diberikan sarana tambahan dengan dibuatkannya gasebo, papan 

reklame yang berisi tulisan larangan serta pentunjuk arah, diberikan 

permainan untuk anak berupa ayunan dan jungkat jungkit, lalu juga 

sekarang sudah ada tempat sampah dibeberapa titik untuk 

mengurangi tindakan pengunjung yang suka buang sampah 

sembarangan. Dengan penambahan sarana dan prasarana ini dapat 

dilihat jumlah pengunjungnya sekarang semakin meningkat.”
8
  

 

                                                           
8
 Wawancara dengan Bapak Udin Susilo selaku petugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tulungagung bagian Pengembangan Wisata, pada Tanggal 20 Februari 2019 pukul 14.00 di 

Kantor Pokdarwis Pantai Sine 



71 

 

 
 

Sarana prasarana yang semakin bertambah di Pantai Sine menambah 

minat wisatawan yang berkunjung. Jika dulunya pengunjung bingung mencari 

tempat untuk beristirahat atau sekedar duduk, sekarang pengunjung sudah 

tidak kebingungan dengan adanya gasebo yang sudah terpasang di pesisir 

Pantai Sine yang sudah dapat digunakan. Peningkatan pengunjung juga tidak 

luput dengan adanya promosi yang dilakukan diberbagai media. Seperti 

promosi yang dilakukan di internet. Para pengunjung kebanyakan mengetahui 

wisata Pantai Sine juga dari internet. Berikut wawancara peneliti dengan salah 

satu pengunjung yang bernama Yongki: 

“Saya ke Tulungagung kan untuk kuliah mbak, jadi juga butuh waktu 

untuk refreshing. Saya lihat di Instagram tentang wisata yang ada di 

Kabupaten Tulungagung, dan yang paling banyak muncul adalah 

Pantai Sine. Lalu saya memutuskan untuk kesini. Awalnya Cuma 

penasaran tapi setelah sampai sini saya rasa tidak mengecewakan 

untuk berkunjung lagi ke sini. Apalagi ini juga salah satu pantai 

dengan akses jalan yang sudah baik dan mudah ditemukan.”
9
 

 

Di jaman yang sudah modern ini, peran teknologi memang sangat 

penting. Kita dimudahkan untuk mengakses segala hal, dan sudah seharusnya 

kita  memanfaatkan kecanggihan teknologi ini dengan hal-hal yang baik serta 

berguna seperti memberikan informasi yang berupa sebuah kebenaran. 

Dengan adanya teknologi yang canggih seperti internet yang dapat digunakan 

untuk mengakses semua hal dengan mudah. Dengan internet kita dapat 

                                                           
9
 Wawancara Yongki selaku pengunjung Pantai Sine, pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 

15.00 di Pantai Sine 
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mengetahui berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan untuk sarana 

promosi, begitupun dengan promosi pariwisata.  

Promosi pariwisata merupakan hal yang penting untuk dilakukan. 

Dengan adanya promosi akan membawa dampak yang baik untuk peningkatan 

kunjungan wisatawan. Dalam promosi kepariwisataan, pihak pengelola sudah 

mempromosikan Pantai Sine melalui sosial media baik facebook, instagram, 

dan juga dimuat dibeberapa blog yang menjabarkan tentang panorama Pantai 

Sine. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Udin Susilo : 

“Pantai Sine ini lebih dikenal ketika sudah di sebarkan di media 

sosial. Canggihnya teknologi memudahkan proses promosi, jadi kita 

tidak terlalu capek untuk memasang spaduk tentang pariwisata Pantai 

Sine. Dengan mengupload foto dan memberikan keterangan lokasi 

para netijen pengguna sosial media diluar sana sudah mengetahui 

letak dan bagaimana gambaran dari Pantai Sine. Kami juga mengajak 

para anggota pokdarwis untuk mempromosikan wisata Pantai Sine 

melalui media sosial karena itu memang sangat membantu.”
10

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Udin, Bapak Yoni dan 

Yongki, hal tersebut dikuatkan dengan hasil observasi peneliti, bahwa 

pengembangan suatu wisata tidak terlepat dari penentuan strategi yang tepat. 

Jadi, strategi pengembangan pariwisata Pantai Sine dalam upaya peningkatan 

kunjungan wisatawan adalah dengan pengelolaan dan pengembangan tempat 

pariwisata, pegembangan sumber daya manusia, penambahan sarana dan 
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prasarana, serta kegiatan promosi yang dilakukan diberbagai media di 

internet.  

2. Kendala yang Terjadi dalam Peningkatan Kunjungan Wisatawan di 

Pantai Sine 

Dalam suatu upaya pengembangan daerah pariwisata, tentunya tidak 

terlepas dengan berbagai kendala yang pasti akan terjadi. Proses 

pengembangan yang dilakukan di Pantai Sine sempat mendapat penolakan 

dari warga. Ini karena salah satu faktor kurangnya wawasan dan pengetahuan  

masyarakat tentang pengembangan pariwisata. Berikut wawancara peneliti 

dengan Bapak Udin Susilo: 

“Saya ditugaskan disini buat piket sama mengawasi kegiatan 

pokdarwis. Dulu masyarakat daerah sini cenderung menolak dengan 

kehadiran pihak dinas dengan anggapan yang macem-macem. Karena 

memang pengetahuan dan wawasan mereka yang masih belum 

mengerti kami perlahan mulai merendah dan sampai mereka 

menerima kami. Sekarang kalau saya gak kesini malah ditelpon sama 

masyarakat yang punya usaha toko atau rumah makan. Jadi malah 

seperti keluarga.”
11

  

 

Kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan 

tempat wisata memang menjadi kendala dalam proses pengembangan suatu 

pariwisata, namun tidak menutup kemungkinan semua masyarakat yang 

tinggal di daerah tersebut seperti itu. Ada beberapa juga yang langsung 

menyambut baik kehadiran dinas yang kemudian menyerahkan kuasa kepada 
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masyarakat untuk mengelola sendiri pariwisata Pantai Sine dengan 

dibentuknya Pokdarwis dan seluruh kegiatan masih dalam pengawasan dinas 

kepariwisataan. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Yoni: 

“Sebenarnya penolakan yang dilakukan warga, karena mereka masih 

belum tahu betul tujuan dinas kesini itu untuk apa. Akhirnya kami 

mengumpulkan warga dan memberitahukan apa dan maksudt tujuan 

dinas pariwisata. Dan akhirnya pihak dinas memberikan amanat 

kepada kami masyarakat untuk mengelola sendiri tempat wisata 

Pantai Sine, dengan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata 

(Pokdarwis) yang memiliki tugas dan wewenang serta setiap kegiatan 

yang kami lakukan akan selalu dipantau dan di awasi dinas.”
12

 

 

Pengembangan yang mulai dilakukan dengan pembangunan dan 

perbaikan infrastruktur juga masih masih kurang memadai mengingat Pantai 

Sine memiliki kouta pengunjung yang banyak. Hasil dari penjualan tiket yang 

diserahkan ke pemerintah daerah dan masuk menjadi pendapatan asli daerah, 

selanjutnya dikembalikan lagi ke Panta Sine dalam bentuk sarana dan 

prasarana. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Yoni : 

“Kendala lain yang masih dihadapi yaitu masih kurangnya untuk 

masalah sarana dan prasarana. Seperti gazebo, masih banyak 

pengunjung yang datang itu tidak dapat tempat duduk. Hal lain tempat 

duduk dan juga tempat berteduh ada yang sudah rusak. Tapi kami 

masih terus mengupayakan supaya sarana dan prasarana di Pantai 

Sine akan terus bertambah.”
13
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Sarana dan prasarana memang suatu hal yang harus ada dan terpenuhi 

di tempat wisata. Mengingat kebutuhan para wisatawan yang harus terpenuhi 

menyebabkan para pihak pengelola harus selalu aktif dalam merespon 

kebutuhan wisatawan. Sarana dan prasarana menjadi daya pikat tersendiri 

bagi wisatawan yang berkunjung. Karena mereka tidak akan merasa kecewa 

jika suatu tempat wisata sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah 

memadai. Kecenderungan wisatawan jaman sekarang, mereka selalu ingin 

apa-apa yang mudah dan selalu ada. Dengan terpenuhinya sarana dan 

prasaranan yang memadai di Pantai Sine, tentunya wisatawan akan 

berkunjung lebih dari satu kali kesana. Berikut wawancara peneliti dengan 

pengunjung bernama Ibu Sulis: 

“Menurut saya Pantai Sine ini masih kurang mengenai sarana dan 

prasarana, karena pengunjung semakin banyak. Belum lagi ribet 

kalau kami harus bawa tempat duduk dari rumah seperti tikar. 

Mungkin untuk penambahan sarana penyewaan tikar. Atau ditambah 

lagi gazebo dan tempat duduknya.”
14

 

 

Kendala lain yang harus dihadapi oleh pihak pengelola adalah 

kurangnya kesadaran pengunjung dalam menjaga lingkungan. Berikut 

wawancara peneliti dengan Bapak Yoni: 

“Yang menjadi masalah besar itu sebenarnya mengenai lingkungan 

terutama pembuangan sampah, kami sudah memberikan fasilitas 

berupa tempat sampah namun setiap hari masih banyak sampah 
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berserakan di daerah pantai dan spot lain. Kesadaran pengunjung 

masih sangat kurang untuk menjagalingkungan daerah pariwisata.”
15

 

 

Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan memang tugas kita 

sebagai manusia di dunia ini. Kurangnya kesadaran masyarakat dan 

pengunjung masih menghambat terciptanya lingkungan pariwisata yang 

nyaman, ini karena kondisi langsung Pantai Sine masih kotor dipenuhi 

sampah yang berserakan dan tentunya jika lama kelamaan dibiarkan hal ini 

dapat mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung. Untuk itu Pokdarwis 

Pantai Sine selalu rutin mengadakan kegiatan bersih-bersih Pantai Sine untuk 

menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan Pantai Sine. Berikut 

wawancara peneliti dengan Bapak Yoni: 

“Tingkat kebersihan Pantai Sine ini masih kurang. Karena 

pengunjung masih banyak yang membuang sampah sembarangan. 

Padahal kami sudah mengupayakan dengan di beri beberapa tempat 

sampah. Namun hasilnya masih sama, masih banyak yang membuang 

sampah sembarang. Akhirnya inisiatif dari para anggota mengusulkan 

untuk dilakukannya bersih-bersih Pantai Sine. Kegiatan ini dilakukan 

2 kali seminggu, yaitu pada hari Rabu dan Sabtu. Meski belum 

sepenuhnya membuat Pantai Sine bersih. Kami bersyukur, karena 

dengan kegiatan ini sampah yang ada di Pantai Sine perlahan 

berkurang.”
16

  

 

Dari hasil observasi peneliti, sampai saat ini kondisi lingkungan dan 

kebersihan di Pantai Sine masih sangat kurang. Masih banyak sampah yang 
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berserakan dan kebanyakan adalah sampah plastik yang bilamana terbawa 

arus ombak hanya akan menambah dampak buruk keadaan laut.  

Berbagai kendala penghambat pengembangan pariwisata adalah 

sesuatu yang memang akan terjadi. Perlu kerjasama dan usaha yang keras 

untuk mewujudkan pengembangan pariwisata yang akan berorientasi baik ke 

depan serta memiliki jangka yang panjang. Jadi, kendala yang dihadapi dalam 

pengembangan pariwisata Pantai Sine dalam upaya peningkatan kunjungan 

wisatawan yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM), ketersediaan saranan 

dan prasaranan, dan kurangnya kesadaran pengunjung. 

 

3. Upaya yang dilakukan untuk Menghadapi Kendala yang terjadi dalam 

Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Pantai Sine 

Dalam pengembangan pariwisata, pihak pengelola yaitu pokdarwis 

Pantai Sine telah menghadapi berbagai kendala yang telah terjadi. Suatu 

kendala dalam proses pengembangan memanglah hal yang tidak bisa 

dihindari. Namun, pokdarwis Pantai Sine memiliki upaya dalam menghadapi 

kendala yang terjadi. Yang pertama mengenai kualitas SDM. Berikut 

wawancara peneliti dengan Bapak Yoni : 

“Upaya yang dihadapi mengenai masalah SDM ini, kita sudah ada 

arahan dari pihak dinas pariwisata untuk ikut semacam seminar dan 

sosialisasi yang didalamnya itu akan dibahas mengenai tata cara 

pengelolaan pariwisata yang baik. Jadi kita di arahkan untuk menjadi 

pokdarwis yang lebih cerdas. Bagaimana pemanfaatan lahan, trus 

membuat pariwisata menjadi tempat yang aman, dan nyaman bagi 

pengunjung, dan lain-lain. Karena seminar begitu memang penting 
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bagi kami yang masih belum tahu, supaya pariwisata Pantai Sine ini 

akan terus berjalan. Seminar ini biasanya diadakan 3-6 bulan sekali. 

Jadi sangat bermanfaat. Dari sini kami juga dapat ide-ide baru untuk 

pengembangan pariwisata. Sebagai pihak pengelola kami juga sering 

mengadakan pertemuan dengan para anggota supaya organisasi ini 

akan lebih bersifat terbuka dan acara rutin yang dilakukan adalah 

dengan membahas agenda kerja yang dilakukan selanjutnya diadakan 

evaluasi yang mana ini dari sini, kami akan tahu kekurangan dalam 

seharian kami bekerja itu apa saja.”
17

 

 

Kualitas SDM memang menjadi suatu hal yang penting dalam 

pengembangan suatu pariwisata, karena dengan SDM yang memadai maka 

pengembangan yang dilakukan akan dapat berjalan dengan baik. Kualitas 

SDM juga dapat menentukan pengembangan suatu pariwisata. Karena adanya  

SDM yang memiliki inovasi dan mau berkembang akan menjadikan tempat 

pariwisata lebih menarik minat kunjungan wisatawan. 

Evaluasi kerja juga menjadi hal yang penting, karena dengan 

diadakannya evaluasi kerja, maka akan diketahui kekurangan dalam kegiatan 

yang telah dilakukan. Ini juga akan menambah kekompakkan antar anggota 

pokdarwis, karena seringnya diadakan pertemuan.  

Upaya selanjutnya yang dilakukan pokdarwis Pantai Sine dalam hal 

sarana dan prasarana yaitu diasanya mereka menyebut dengan istilah 

“nabung”. Hal ini karena pengadaan sarana dan prasaran tidak ditanggumg 

sepenuhnya oleh pemerintah. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Yoni: 
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“Untuk sarana dan prasarana yang ada ini kan masih kurang yang 

telah disediakan oleh dinas, jadi kami nabung. Maksudnya itu kami 

mengumpullkan sebagian penghasilan yang kami dapat untuk sedikit-

sedikit dijadikan anggaran pengadaan sarana dan prasarana. 

Pendapatan dari penjualan tiket, yang 70% diserahkan ke dinas 

dikembalikan dalam bentuk sarana dan prasarana, namun masih 

kurang. tapi perlahan-lahan masih terus kami upayakan supaya 

sarana dan prasarana semakin bertambah dan kunjunganpun 

bertambah.”
18

 

 

Dalam kebersihan tempat wisata bukan hanya tugas dari pengelola, 

namun juga pengunjung. Kesadaran pengunjung juga menjadi hal yang harus 

diperhatikan. Mengingat pengunjung menjadi satu faktor penting dalam 

pengembangan pariwisata. Pengunjung harus memiliki kesadaran tinggi 

dengan kebersihan tempat wisata. Karena sampah yang mereka tinggalkan 

tidak hanya berdampak bagi masyarakat namun juga terhadap kelangsungan 

pariwisata. Apalagi pada pariwisata pantai yang sudah pasti sampah-sampah 

yang mereka tinggalkan akan ikut terbawa ombak pantai dan mencemari laut. 

Berbagai upaya telah dilakukan. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak 

Yoni : 

“Sampah itu hal yang pasti ada dimana-mana, belum lagi tempat 

wisata yang ramai dengan kehadiran pengunjung. Kami sudah 

mengupayakan dengan diberikannya tempat sampah dibeberapa titik. 

Dan sebenarnya kami sudah memasang papan larangan untuk tidak 

membuang sampah sembarang, namun masih ada saja pengunjung 

nakal yang tidak patuh aturan.”
19
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Selain pengadaan tempat sampah pihak pokdarwis juga sudah 

memiliki agenda rutin setiap 2 kali dalam seminggu yang mana kegiatan 

tersebut dilakukan untuk bersih-bersih Pantai Sine. Kegiatan ini berdampak 

baik, dengan dilakukannya bersih-bersih Pantai Sine sampah sudah sedikit 

berkurang tidak sekotor sebelum kegiatan ini dilakukan. Selain masalah 

sampah, kurangnya kesadaran pengunjung juga terjadi pada sarana dan 

prasarana. Aksi nakal mereka yang dilakukan dengan mencorat-coret sarana 

dan prasaran yang disediakan juga membuat para pihak pengelola kuwalahan. 

Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Yoni : 

“Pengunjung yang datang terutama anak-anak muda itu bukan hanya 

membuang sampah sembarangan, namun juga merusak sarana dan 

prasarana yang disediakan. Salah satunya corat-coret. Padahal kami 

menyediakan fasilitas itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi ini 

juga masih ada saaja tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. 

Upaya yang dilakukan oleh pihak kami dengan selalu mengawasi 

mereka.”
20

   

 

Jadi, upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi 

yaitu diadakannya sosialisasi pengelolaan pariwisata, rutin diadakan 

pertemuan antar anggota pokdarwis, dan mengupayakan terpenuhinya sarana 

dan prasarana yang ada.  
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C. Analisis Data 

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian yang telah diungkapkan 

sebelumnya, analisis data dari data dan temuan yang telah dikumpulkan peneliti 

sebagai berikut: 

1. Strategi yang dilakukan dalam peningkatan kunjungan wisatawan di 

Pantai Sine 

Pantai Sine merupakan salah satu pantai yang sekarang menjadi 

pilihan banyak wisatawan untuk dikunjungi. Selain pariwisata panta, di Pantai 

Sine para wisatawan juga disajikan dengan berbagai wahana wisata lain. 

Sehingga para wisatawan yang berkunjung tidak akan cepat merasa bosan. 

Wisatawan yang berkunjung tentunya akan membawa dampak yang baik bagi 

keberlanjutan pengembangan Pantai Sine. Dengan tingkat kunjungan 

wisatawan yang semakin meningkat, ini akan menjadikan Pantai Sine lebih 

dikenal.  

Pihak pengelola yaitu pokdarwis Pantai Sine telah merencanakan 

berbagai strategi pengembangan dalam upaya peningkatan kunjungan  

wisatawan ke Pantai Sine. Adapun strategi yang dilakukan oleh pokdarwis 

adalah pengelolaan dan pengembangan tempat pariwisata, pegembangan 

sumber daya manusia, penambahan sarana dan prasarana, serta kegiatan 

promosi yang dilakukan diberbagai media di internet. 
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Berikut adalah strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan 

kunjungan  wisatawan ke Pantai Sine: 

a) Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pariwisata 

Strategi pokdarwis Pantai Sine yang pertama adalah strategi 

pengelolaan dan pengembangan tempat pariwisata. Dalam pengelolaan 

dan pengembangan yang telah dilakukan pokdarwis salah satunya dengan 

pemanfaatan lahan kosong untuk dikelola menjadi wahana wisata baru. 

Lahan tersebut sekarang lebih dikenal dengan nama “Cemara Sewu” 

karena lahan tersebut ditanami banyak pohon cemara.dengan adanya 

Cemara Sewu, ini menjadikan kunjungan wisatawan ke Pantai Sine 

meningkat. Karena lokasi tersebut memang yang paling banyak 

dikunjungi oleh wisatawan. 

b) Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Dalam pengembangan sumber saya manusia, seluruh anggota 

pokdarwis diarahkan oleh dinas pariwisata untuk aktif dalam mengikuti 

sosialisasi atau seminar mngenai pengelolaan dan pengembangan 

pariwisata. Keikutsertaan para anggota ini akan menjadikan wawasan serta 

pengetahuan anggota menjadi bertambah dalam pengelolaan pariwisata. 

Sehingga pariwisata Pantai Sine lebih berkembang lagi dan juga 

kunjungan wisatawan akan meningkat. 
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c) Penambahan Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasaranan yang ada di Pantai Sine kini sudah mulai 

dilengkapi meskipun masih dalam kekurangan untuk pengadaan sarana 

dan prasarana. Namun, pihak pokdarwis berupaya semaksimal mungkin 

dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Hal ini sudah terlihat dengan 

sudah adanya gazebo, tempat duduk, ada beberapa tempat bermain, juga 

sudah ada tempat sampah. Sekarang para wisatawan yang berkunjung 

sudah tidak perlu binggung mencari mushola. Karena di Pantai Sine juga 

sudah dibuatkan mushola dan sekarang juga sudah ada banyak toilet. 

d) Promosi  

Dalam strategi pengelolaan dan pengembangan tentunya tidak 

terlepas dengan adanya promosi. Semakin canggihnya teknologi di jaman 

sekarang, memudahkan kita untuk menyebar informasi hanya dengan 

melalui media internet. Pokdarwis Pantai Sine mengenalkan Pantai Sine 

dengan menggunakan promosi melalui media internet. Hal ini disambut 

baik oleh masyarakat pengguna media internet yang berkunjung ke Pantai 

Sine dan mengetahui Pantai Sine melalui Internet. Media internet yang 

digunakan sebagai promosi yaitu melalui facebook, instagram, dan blog. 

Semua strategi pengembangan yang telah dilakukan di Pantai Sine  

tidak terlepas dari campur tangan dinas pariwisata yang mengarahkan serta 

mengawasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan di Pantai Sine, serta 

dukungan pemerintah dalam pengembangan fasilitas, juga masyarakat sekitar 
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yang saling bekerja sama dalam menjaga kelestarian Pantai Sine. Terutama 

dengan adanya kelompok sadar wisata (pokdarwis) Pantai Sine yang memiliki 

visi dan misi dalam terwujudnya wisata yang aman dan nyaman, senantiasa 

menjaga keindahana dan berupaya melengkapi fasilitas untuk menarik 

wisatawan. 

2. Kendala yang terjadi dalam peningkatan kunjungan wisatawan di Pantai 

Sine  

Dalam pengembangan Pantai Sine tidak terlepas dari hal-hal yang 

menjadi kendala yang akan dihadapi oleh pihak pengelola. Berikut adalah 

beberapa kendala yang dihadapi oleh pokdarwis Pantai Sine: 

a) Kualitas Sumber Daya Manusia 

Kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan Pantai Sine 

adalah kualitas sumber daya manusia. Masyarakat di Pantai Sine masih 

kurang wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan pariwisata pantai 

Sine. Bahkan sempat ada penolakan warga yang tidak menerima 

kehadiran pihak dinas pariwisata yang melakukan kunjungan ke Pantai 

Sine dengan tujuan akan melakukan pengembangan. Dengan pendekatan 

yang baik, wargapun akhirnya mengerti dan membuka kerjasama dalam 

pengembangan Pantai Sine yang diserahkan untuk dikelola sendiri dan 

masih dalam pengawasan dinas pariwisata. 
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b) Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana memang menjadi kendala yang masih 

dihadapi dalam pengembangan Pantai Sine. Hal ini karena masih 

kurangnya juga anggaran yang dimiliki pihak pengelola dalam pengadaan 

sarana dan prasarana di Pantai Sine. Pihak pemerintah daerah juga 

ikutserta membantu dalam fasilitas yang ada di Pantai Sine. 

c) Kurangnya kesadaran pengunjung 

Pengunjung merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu 

keberhasilan dalam suatu pengembangan pariwisata. Dengan jumlah 

pengunjung yang banyak, maka pariwisata tersebut dapat dikatakan sudah 

berkembang. Namun, tingkat kesadaran pengunjung untuk menjaga 

kebersihan dan fasilitas yang ada di Pantai Sine masih kurang. Kunjungan 

wisatawan yang meningkat juga menambah sampah di daerah Pantai Sine. 

Hal ini menjadi pemandangan yang dirasa mengganggu pengunjung lain. 

Bahkan, masih ada juga beberapa dari pengunjung yang dengan sadar 

mencorat-coret fasilitas yang ada.   

3. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam 

peningkatan kunjungan wisatawan di Pantai Sine 

Kunjungan wisatawan ke Pantai Sine merupakan tujuan dalam 

pengembangan pariwisata. Tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada, 

pihak pokdarwis selalu berupaya menarik minat masyarakat untuk berkunjung 

ke Pantai Sine. Dengan strategi yang telah dilakukan, serta kendala yang 
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terjadi. Pihak pokdarwis sebagai pengelola pariwisata Pantai Sine memilki 

upaya untuk mengadapi kendala yang terjadi. 

Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh pokdarwis Pantai Sine: 

a) Sosialisasi pengelolaan pariwisata 

Upaya pertama adalah dengan sosialisasi pengelolaan pariwisata. 

Upaya ini merupakan arahan dari dinas pariwisata. Masih kurangnya 

wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola pariwisata pantai 

menjadi kendala yang besar. Dengan adanya sosialisasi pengelolaan 

pariwisata wawasan dan pengetahuan masyarakat menjadi bertambah. 

Terutama untuk pokdarwis yang menjadi pengelola kegiatan ini sangat 

membantu. Para anggota lebih dapat mengembangkan potensi yang ada di 

Pantai Sine dengan ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk menarik 

wisatawan berkunjung ke Pantai Sine. 

b) Rutin diadakannya pertemuan antar anggota pokdarwis Pantai Sine 

Pertemuan yang rutin diadakan akan menambah kekompokkan 

anggota dalam melakukan tugasnya. Para anggota pokdarwis sudah 

terbagi dalam seksi-seksi dan memiliki tugas masing-masing. Kegiatan 

pertemuan ini dilakukan untuk membahas serta evaluasi kerja yang 

dilakukan para anggota setiap harinya. Dengan kegiatan ini akan diketahui 

apa yang masih menjadi kekurang dalam pengembangan dan pengelolaan 

Pantai Sine. 

c) Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana 
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Suatu pariwisata akan memiliki banyak pengunjung, bilamana 

sarana dan prasarana sudah lengkap. Sarana dan prasarana menjadi 

kendala yang masih dihadapai di Pantai Sine. Namun pihak pengelola 

telah mengupayakan untuk terpenuhinya sarana dan prasarana yang ada di 

Pantai Sine. Hal ini sudah terlihat dengan beberapa sarana dan prasarana 

yang ada di Pantai Sine antara lain gazebo, tempat bermain, tempat 

sampah, tempat duduk, toilet, dan juga sudah ada tempat ibadah. 


