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ABSTRAK 

Setiap jengkal tanah di wilayah Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Memang, ada wilayah Indonesia yang potensi wisatanya 
sangat kuat sehingga disentuh sedikit saja sudah dapat berkembang pesat namun ada daratan yang 
membutuhkan perhatian khusus agar potensi wisata yang selama ini “tidur” dapat “bangun” dan 
kemudian layak menjadi destinasi wisata. Pulau Mandangin adalah salah satu pulau kecil yang terletak 
di Kabupaten Sampang Pulau Madura Provinsi Jawa Timur yang dapat dikatakan memiliki potensi 
wisata yang cukup kuat untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata berkelanjutan. Oleh sebab 
itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk menjadikan pulau Mandangin sebagai tujuan wisata. Tujuan 
paper berbasis penelitian ini adalah menawarkan model strategi pengembangan pulau Mandangin 
sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
dengan strategi pendekatan fenomenologis. Informan penelitian adalah perangkat desa, tokoh 
masyarakat, sejumlah masyarakat lokal,  turis domestik, dan dinas-dinas pemerintah yang terkait 
dengan kepariwisataan. Analisis data menggunakan analisis domain dan taksonomis. Hasil penelitian 
memperlihatkan dibutuhkan komitmen, keberpihakan, dan kerjasama yang cukup kuat dari berbagai 
pihak yang berkaitan langsung (misalnya pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, dinas 
pariwisata, masyarakat lokal,  dan tokoh masyarakat) maupun tidak langsung (misalnya turis domestik) 
dengan pulau Mandangin. Adapun model strategi pengembangan pulau Mandangin sebagai destinasi 
wisata berkelanjutan akan  dibahas lebih detil di paper ini. 

Kata Kunci: Destinasi Wisata Berkelanjutan, Pulau-pulau Kecil, Strategi Pengembangan, Pulau 

Mandangin. 

PENDAHULUAN 

Setiap jengkal tanah di wilayah Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Memang, ada wilayah di Indonesia yang potensi wisatanya 
sangat kuat sehingga disentuh sedikit saja sudah dapat berkembang pesat namun ada daratan yang 
membutuhkan perhatian khusus agar potensi wisata yang selama ini “tidur” dapat “bangun” dan 
kemudian layak menjadi destinasi wisata.  

Pulau Mandangin menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pulau-pulau 
Kecil telah memenuhi syarat sebagai Pulau Kecil. Pulau Mandangin adalah salah satu pulau kecil yang 
terletak di Kabupaten Sampang Pulau Madura Provinsi Jawa Timur yang dapat dikatakan memiliki 
potensi wisata yang cukup kuat untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata berkelanjutan selain 
masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu penanganan lebih lanjut. Persoalan tersebut misalnya 
masih terdapat tumpukan sampah yang cukup banyak di pintu gerbang masuk Pulau Mandangin, 
infrastruktur transportasi keluar masuk pulau yang sangat terbatas, kelestarian pesisir dan pantai yang 
cukup rusak akibat eksploitasi para penambang pasir dan terumbu karang..Oleh sebab itu, dibutuhkan 
strategi pengembangan yang komprehensif untuk menjadikan pulau Mandangin sebagai tujuan wisata. 
Tujuan paper berbasis penelitian ini adalah menawarkan model strategi pengembangan pulau 
Mandangin sebagai destinasi wisata berkelanjutan.   

MATERI DAN METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada hakekatnya substansi penelitian 
kualitatif berpijak pada fenomena lapangan dalam menggali data, jadi tidak menguji teori sebagaimana 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan statistik. Teori yang ada pada penelitian kualitatif hanya 
dipakai untuk menganalisis data yang berhasil dihimpun. Strategi pendekatan penelitian kualitatif yang 
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digunakan pada penelitian ini ialah fenomenologi. Strategi ini cocok digunakan karena informan 
penelitian ini cukup tersebar dalam rangka memperoleh kecukupan  data atau informasi yang 
dibutuhkan (Denzin & Lincoln, 2009:  Neuman, 2013) mulai dari pejabat di lingkungan pemerintahan 
desa, masyarakat, tokoh informal, sampai kepada pemerintahan kabupaten. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam (indepth interview). Analisis data menggunakan domain dan 
taksonomis. Waktu penelitian (pengumpulan data) sekitar bulan April sampai dengan Juni 2018.  

 

  

Gambar 1: Foto dengan Informan, 2018 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi obyektif Pulau Mandangin 

Pulau Mandangin memiliki luas areal sekitar 9,79 Km2. Pulau Mandangin memenuhi pengertian 
sebagai pulau kecil yang dimiliki Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007. 
Pengertian pulau kecil berdasarkan undang-undang tersebut adalah pulau dengan luas lebih kecil atau 
sama dengan 2.000 km2  beserta kesatuan ekosistemnya. 

Memasuki pintu gerbang Pulau Mandangin, masyarakat akan disuguhi oleh tumpukan sampah yang 
cukup banyak. Sampai paper ini dibuat, tumpukan sampah tersebut diyakini masih terhampar diujung 
dermaga Pulau Mandangin.  

 

  

 

Gambar 2. Tumpukan Sampah dan Gerbang Masuk Pulau Mandangin, 2018. 

Pulau Mandangin secara geografis masuk di wilayah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Pulau 
Mandangin adalah satu-satunya pulau kecil yang dimiliki Kabupaten Sampang. Pemerintahan 
Kabupaten Sampang telah menetapkan Pulau Mandangin sebagai kawasan cagar alam laut berupa 
kawasan perlindungan terumbu karang dan oleh sebab itu tidak diijinkan segala aktivitas budidaya 
perairan laut (misalnya rumput laut maupun mutiara). Namun, untuk kegiatan wisata seperti berenang, 
diving, snorkelling, selama tidak mengganggu kelangsungan hidup terumbu karang diperbolehkan.  

Pulau Mandangin hanya memiliki satu desa saja yakni Desa Mandangin. Desa Mandangin terdiri atas 
3 dusun yakni Dusun Candin (terletak di bagian timur), Dusun Keramat (di bagian tengah), Dusun Barat 
(di bagian barat). Keadaan Pulau Mandangin dapat dicermati melalui gambar-gambar di bawah. 

 

  
Gambar 3. Kondisi Jalan di Pulau Mandangin 

Kondisi jalan umumnya belum beraspal namun cukup keras sehingga relatif mudah dilewati mobil 
seperti pick-up. Lebar jalan kira-kira 1,5 meter sampai dengan 3 meter. Di musim kemarau, jalan-jalan 
cukup berdebu dan berwarna putih seperti bercampur dengan kapur.  
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Gambar 4. Pesisir yang di eksploitasi dan seorang penambang pasir pantai 

Pesisir Pulau Mandangin dewasa ini juga mengalami eksploitasi. Eksploitasi pesisir dilakukan untuk 
mendapatkan pasir yang dapat dijual atau untuk kebutuhan sendiri. Sampai sekarang belum ada 
larangan resmi dari pemerintahan desa terhadap para penambang pasir pantai. 

Pulau Mandangin hanya dapat ditempuh melalui perjalanan laut. Perjalanan ke (pelabuhan) Pulau 
Mandangin dapat ditempuh selama kira-kira 1,5 jam dari Pelabuhan Tanglok Kabupaten Sampang. 

 

  

Gambar 5. Pelabuhan Pulau Mandangin 

Pada umumnya wilayah di sekitar Pulau Mandangin mengalami musim barat yang berlangsung pada 
bulan Desember sampai dengan Januari, Musim tersebut cukup berpengaruh pada seluruh aktivitas 
wilayah pertanian dan wilayah pesisir yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap kesejahteraan 
masyarakat. Musim tersebut ditandai oleh adanya terpaan angin yang kencang, disertai hujan lebat 
dan ombak besar yang senantiasa dihadapi oleh kaum nelayan, sehingga pada musim seperti itu 
kebanyakan para nelayan tidak melaut. Hal tersebut disebabkan sangat sukar melakukan 
penangkapan ikan. Oleh sebab itu pada masyarakat nelayan terdapat karakteristik yang mencolok yaitu 
ketergantungan pada musim. Pada musim penangkapan ikan, para nelayan sangat sibuk melaut. 
Sebaliknya, pada musim paceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang 
terpaksa menganggur sementara kebutuhan hidup sehari-hari terus tidak pernah berhenti.    

 

  
Gambar 6. Perahu Nelayan di Pulau Mandangin 

Pulau Mandangin sampai sekarang belum memiliki jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air 
bersih (makan dan minum). Masyarakat memanfaatkan air hujan yang ditampung untuk kebutuhan 
sehari-hari (mandi, masak, mencuci). Sebenarnya pada tahun 2012 PU Cipta Karya membangun 
sistem SWRO yang berfungsi untuk menyuling air laut agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan 
sekaligus mengatasi kelangkaan air di Pulau Mandangin.  

Saat ini di Pulau Mandangin belum ada jaringan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan air 
bersih. Masyarakat memanfaatkan air hujan yang ditampung untuk mandi, mencuci dan penduduk juga 
memasak air hujan untuk diminum. Semenjak tahun 2012, PU Cipta karya membangun sistem SWRO 
yang berfungsi untuk menyuling air laut agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan mengatasi 
kelangkaan air di Pulau Mandangin. Volume tampungan reservoir optimal adalah 50 m3. Jumlah 
penduduk Pulau Mandangin tahun 2015 adalah 20.076 orang dan kebutuhan air bersih 2279,03 
m3/hari. Kebutuhan air bersih tersebut akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah 
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penduduk setiap tahunnya. Namun penyulingan air laut ini sekarang sudah tidak beroperasi karena 
masyarakat merasa terbebani oleh biaya yang menurut mereka cukup mahal. Disisi lain, ketersediaan 
air seringkali tidak lancar.   

Pelabuhan yang terdapat di Pulau Mandangin berfungsi juga sebagai pintu penyeberangan masyarakat 
di luar pulau maupun yang bertempat tinggal di pulau tersebut. Moda transportasi yang digunakan 
adalah perahu motor cepat (speedboat).  

 

 
Gambar 7. Moda Transportasi Utama 

Perahu tersebut beroperasi setiap hari mulai jam 05.00 sampai dengan jam 12.00 dalam melayani 
masyarakat dari pelabuhan Tanglok ke Pulau Mandangin dan dari Pulau Mandangin ke 
pelabuhanTanglok. Speedboat tersebut beroperasi mulai jam 05.00 dari pelabuhan Tanglok Kabupaten 
Sampang yang umumnya digunakan untuk mengantarkan (kebanyakan) guru-guru ke Pulau 
Mandangin dan jam 12.00 mengantarkan pulang guru-guru ke pelabuhan Tanglok.  Biaya sekali 
berangkat menyebrang Rp 2.000 – Rp. 2.500,- demikian pula ketika pulang. Di luar jam tersebut, para 
penyebrang harus menggunakan carteran dengan tarif Rp. 500.000 sampai Rp. 750.000. Ketika laut 
sedang surut di wilayah pesisir Tanglok maka perahu dari Pulau Mandangin agak kesulitan merapat 
sehingga para pengguna moda ini harus turun di pelabuhan lain yang jaraknya cukup jauh dari Tanglok 
(sekitar 4 km). 

Selain dari semua hal di atas, Pulau Mandangin memiliki sejumlah potensi sosial-ekonomi dan ekologis 
yang belum sepenuhnya dikelola. Masyarakat di Pulau Mandangin hampir semuanya etnis Madura dan 
bahasa yang digunakan berkomunikasi sehari-hari adalah bahasa Madura. Sebagian besar pria di 
Pulau Mandangin adalah nelayan yang menggantungkan pendapatannya pada hasil tangkapan ikan di 
laut. Sedangkan para wanitanya mengembangkan industri pengolahan hasil tangkapan. Potensi 
pertanian di pulau ini dapat dikatakan tidak ada. Selain menjadi nelayan tangkap, banyak masyarakat 
yang bekerja di luar pulau bahkan tidak sedikit yang menjadi TKI. 

Pembahasan 

Dalam perspektif penulis, Pulau Mandangin meskipun di beberapa bagian terdapat persoalan seperti 
sampah yang cukup banyak, moda transportasi yang sangat terbatas, sumber air bersih yang belum 
ada, serta persoalan lainnya, ternyata menyimpan potensi alam dan sosial budaya yang dapat 
dikembangkan untuk tujuan wisata. Persoalan yang masih ada sebagaimana telah dideskripsikan 
secara singkat di atas relatif mudah untuk dirubah menjadi potensi, misalnya tumpukan sampah bisa 
di daur ulang dan dapat dikomersialkan. Moda transportasi dapat ditambah ketika mobilitas dan atau 
kebutuhan masyarakat makin meningkat, demikian pula persoalan-persoalan lainnya dapat dicarikan 
solusinya. Potensi alam Pulau Mandangin dan sekitarnya sangat mungkin untuk dikembangkan, laut 
yang cukup dalam yang memisahkan pelabuhan Tanglok dengan Pulau Mandangin, deburan ombak 
yang cukup tinggi, perjalanan yang cukup lama (kira-kira 75 menit) akan memberi kesempatan kepada 
para penumpang speedboat menikmati panorama alam disekitar perjalanan. Namun semua itu butuh 
sentuhan orang-orang yang visioner, strategis, dan memiliki jiwa kewirausahaan untuk menyulap Pulau 
Mandangin dan sekitarnya sebagai tempat tujuan wisata yang menyenangkan.  Dengan kata lain 
dibutuhkan pendekatan strategi yang komprehensif untuk mempersiapkan Pulau Mandangin sebagai 
destinasi wisata berkelanjutan. Tanpa visi, strategi, dan jiwa yang berorientasi kewirausahaan maka 
niscaya sangat sulit menjadikan Pulau Mandangin sebagai destinasi wisata yang dapat dibanggakan. 
Dari hasil wawancara tim peneliti dengan kepala desa maupun kaur kesra, dapat disimpulkan bahwa 
mereka cukup visioner dalam konteks pengembangan Pulau Mandangin sedangkan masyarakat yang 
diwawancarai pada umumnya mengikuti apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh pimpinan 
pemerintahan desa. 
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Destinasi wisata dapat dimengerti sebagai tempat atau lokasi dimana segala aspek kegiatan 
kepariwisataan dengan tersedianya segala fasilitas dan atraksi wisata yang diperuntukkan bagi para 
wisatawan. Pengertian tersebut memiliki makna harus terdapat objek & daya tarik wisata, prasarana 
wisata, sarana wisata, infrastruktur/tata laksana, masyarakat atau lingkungan. Oleh sebab itu sebuah 
tempat atau lokasi layak disebut memenuhi tujuan atau destinasi wisata jika memenuhi syarat ada yang 
dilihat (something to see), ada yang dikerjakan (something to do), ada yang dibeli (something to by), 
ada yang dinikmati (something enjoyed), dan ada yang berkesan (something memorable).  

Visi adalah mimpi-mimpi kita dimasa depan hendak menjadi apa (Hunger & Wheelen, 2003). Visi harus 
jelas karena ia dapat dijadikan pegangan untuk bekerja di saat sekarang. Contoh visi ialah Pulau 
Mandangin harus menjadi destinasi wisata yang dapat diandalkan di Pulau Madura oleh Kabupaten 
Sampang pada tahun 2030. Strategi pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai rencana aksi (action 
plan) atau cara-cara untuk mewujudkan tujuan. Namun pengertian tersebut belum bisa mengarahkan 
kita ke lebih fokus. Pengertian strategi yang lebih baik adalah sebagai berikut: strategi adalah 
serangkaian rencana yang luas namun terintegrasi, yang dipersiapkan matang dan dilakukan secara 
sistematis, yang menghubungkan keunggulan kompetitif (wilayah/daerah/organisasi) ke lingkungan 
diluarnya dan dalam hubungan tersebut wilayah/daerah/organisasi menerima manfaat (ekonomi dan 
atau non-ekonomi) (Pearce II & Robinson JR., 1997; Hunger & Wheelen, 2003; Leiblod et al., 2005). 
Berpijak dari pengertian tersebut, rencana bisa lebih dari satu namun harus terintegrasi menjadi satu 
kesatuan rencana besar. Hanya orang-orang yang mempunyai visi yang dapat menyusun banyak 
rencana dan melakukannya secara cermat dan hati-hati. Keunggulan kompetitif dimaksudkan ialah apa 
yang dapat dijadikan sebagai basis penciptaan keunggulan kompetitifnya. Pada konteks Pulau 
Mandangin, apakah laut dengan deburan ombaknya, pantainya, panorama, budaya masyarakat 
sebagai pijakan membangun keunggulan kompetitif. Sedangkan yang dimaksud dengan orientasi 
kewirausahaan ialah adanya kecenderungan untuk menghadirkan atau menghasilkan sesuatu yang 
baru. Untuk menciptakan sesuatu yang baru, terdapat sejumlah elemen yang terkandung pada 
orientasi kewirausahaan yakni proactiveness (proaktif), innovativeness (inovatif), risk taking 
(pengambilan risiko), competing aggresiveness (agresif berkompetisi), autonomy (mandiri). 

Perumusan strategi yang baik harus melalui serangkaian analisis lingkungan internal dan lingkungan 
eksternal. Analisis lingkungan internal perlu dilakukan agar diperoleh profil kekuatan dan kelemahan 
sedangkan analisis lingkungan eksternal dilakukan adar didapatkan profil ancaman dan peluang. Dari 
kedua profi tersebut kemudian disusun strategi. Pada konteks Pulau Mandangin, analisis lingkungan 
internal dilakukan terhadap segala apa yang terdapat di pulau tersebut, misalnya  apa yang menarik 
untuk dilihat (pesona laut, terumbu karang, pesisir, teluk, atraksi masyarakat), apa yang dikerjakan 
(atraksi lomba mancing di teluk, atraksi daur ulang sampah dengan pendekatan unik, atraksi kerajinan 
tangan berbasis hasil laut),  ada yang dibeli (produk-produk kerajinan hasil inovasi masyarakat 
setempat), ada yang dinikmati (lomba mancing, ikan bakar khas masyarakat, infrastruktur yang baik), 
ada yang berkesan (buat semua yang diselenggarakan/dihidangkan di pulau tersebut memberi kesan 
mendalam yang baik). Pada aspek lingkungan eksternal yang perlu mendapat perhatian serius 
misalnya moda transportasi. 

Berdasarkan analisis singkat terhadap (terutama) lingkungan internal Pulau Mandangin serta 
memperhatikan syarat menjadikannya sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan maka tim peneliti 
menawarkan sejumlah hal penting yang perlu dilakukan yakni: 

a. Teluk yang menghubungkan pelabuhan Tanglok ke laut Pulau Mandangin perlu diciptakan 
atraksi mancing bersama atau lomba memancing atau bentuk atraksi lainnya yang 
direncanakan secara periodik. 

b. Atraksi yang berbasis pada budaya masyarakat Pulau Mandangin perlu digali, direkayasa, dan 
ditampilkan secara berkala. 

c. Perlu diciptakan gerakan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendaur ulang tumpukan 
sampah di pintu gerbang masuk Pulau Mandangin. Jadikan kegiatan tersebut sebagai atraksi 
mendaur ulang sampah yang mengundang minat wisatawan untuk melihatnya. 

d. Pantai atau pesisir Pulau Mandangin harus bersih, terbebas dari eksploitasi penambang pasir 
dan dikelola dengan baik sehingga bisa menarik minat wisatawan. Akan lebih baik lagi jika ada 
semacam home stay dan tempat duduk yang artistik di pinggir pantai sebagaimana seperti 
yang ada di Pantai Sembilan Kabupaten Sumenep. 

e. Kegiatan seperti diving, snorkelling perlu ciptakan. 
f. Perlu juga didirikan beberapa warung makan yang menghidangkan ikan bakar atau makanan 

khas Pulau Mandangin berbasis hasil-hasil laut. 



Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018 
 

191 
 

Atraksi maupun aktivitas lain sebagaimana butir a sampai dengan butir f akan menjadi sumber 
keunggulan kompetitif berkelanjutan apabila memenuhi syarat valuable, rare, inimitable, non-
substitutable (Poernomo & Suhartono, 2017). Mengembangkan Pulau Mandangin sebagai destinasi 
wisata berkelanjutan tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat setempat/lokal ataupun 
pemerintahan desa Pulau Mandangin melainkan dibutuhkan kerjasama semua pihak-pihak yang 
berkepentingan (misalnya pemerintahan kabupaten) termasuk investor.   

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik: Pertama Pulau Mandangin dapat 
menjadi tujuan wisata yang menarik dan berkelanjutan (destinasi wisata berkelanjutan) apabila 
masalah serta potensi yang ada dapat dirubah menjadi atraksi-atraksi yang menarik bagi wisatawan 
dan di kelola secara profesional. Hal tersebut harus menjadi bagian dari satrategi pengembangan. 
Kedua, dibutuhkan kerjasama dan komitmen semua pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) 
untuk menjadikan Pulau Mandangin sebagai destinasi wisata. Sedangkan saran yang penting untuk 
diperhatikan ialah masyarakat Pulau Mandangin harus memiliki orientasi sadar wisata. Oleh sebab itu 
perlu dibentuk kelompok-kelompok sadar wisata pada masyarakat Pulau Mandangin dan adanya 
pelatihan-pelatihan kepariwisataan secara berkala. 
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