
ABSTRAK 

 

Pengembangan pariwisata adalah kegiatan dan usaha yang sudah 
terorganisir untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana prasarana, 
barang, jasa fasilitas yang diperlukan, guna melayani kebutuhan wisatawan, 
sehingga sektor pariwisata memang cukup menjanjikan yang dapat memperoleh 
keuntungan banyak dan juga semakin banyak menarik berbagai investor untuk 
datang. Dalam pembahasan ini efektivitas promosi obyek pantai pelang oleh 
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek mempunyai 
potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan yang 
ada di Kabupaten Trenggalek. Hal ini di perkuat dengan semakin gencarnya pihak 
pengelola pantai pelang mempromosikan dalam berbagai cara kegiatan promosi 
kepariwisataan. Yang bertujuan untuk memperkenalkan pantai pelang kepada 
masyarakat umum sehingga meningkatkan kunjungan wisata ke pantai pelang. 

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan ialah efektivitas 
promosi obyek pantai pelang oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Trenggalek. Berbagai macam obyek wisata alam yang ada di 
Kabupaten Trenggalek mulai dari keindahan goa lowo sampai dengan keindahan 
pantai pasir putih karanggongso akan tetapi pantai pelang mempunyai keunikan 
sendiri dari pantai yang sudah dibuka di Trenggalek. Pantai pelang menawarkan 
keindahan pantai yang digabung dengan keindahan air terjun banyu leri. 
Sedangkan analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti 
ialah bersifat kualitatif dan metode penelitian yang digunakan penulis adalah 
metode Deskriptif. Dengan demikian pendekatan deskriptif kualitatif 
memungkinkan peneliti untuk mengkaji permasalahan di obyek penelitian secara 
terperinci. Penelitian ini menggunakan kumpulan data yang diperoleh dari hasil 
observasi, wawancara dan beberapa sumber bahan dokumen. 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa 
efektivitas promosi obyek pantai pelang oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Trenggalek memberikan informasi wisata, mengadakan 
beberapa event tahunan, mengikuti pameran-pameran pariwisata, membuat guide 
book dan juga promosi yang dilakukan melalui internet. Namun pengelola dalam 
hal ini juga masih mengalami beberapa kendala, salah satunya yaitu sarana 
prasarana yang masih belum sepenuhnya layak mengingat pembanguna yang 
dilakukan oleh pengelola masih bersifat bertahap setiap tahunya. Selain itu juga 
perlu adanya penambahan karyawan untuk dijadikan Guide. Mengingat guide juga 
menjadi point penting dalam dunia pariwisata. Sumber daya manusia dalam hal 
ini harus benar-benar mempunyai wawasan tentang pariwisata dan juga 
mempunyai pengetahuan lebih di obyek pantai pelang. ini membuat pantai pelang 
terlihat tertata dan profesional yang akan membuat kunjungan wisatawan ke 
pantai pelang meningkat.  
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