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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Tingkat kesiapan masyarakat merupakan suatu kondisi untuk mengetahui 

kondisi atau kesiapan masyarakat dalam pengembangan potensi wisata di 

daerahnya. Disisi lain, trend pembangunan yang sedang berkembang saat ini, 

yaitu pembangunan yang membuka kesempatan dan akses masyarakat untuk 

berpartisipasi. Partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam 

pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat 

melibatkan partisipasi masyarakat lokal, karena masyarakat memiliki banyak 

pengetahuan tentang kondisi objektif wilayahnya, sehingga dalam pengembangan 

pariwisata diperlukan pendekatan terhadap masyarakat setempat sebagai suatu 

model pendekatan perencanaan partisipatif.  

Kesiapan masyarakat setempat penting dalam pengembangan pariwisata 

karena akan memberikan perubahan yang akan terjadi dari pengembangan 

pariwisata tersebut. Jika masyarakat memiliki kesiapan, maka adanya potensi daya 

tarik wisata akan berdampak positif bagi suatu daerah wisata, sehingga nantinya 

adanya potensi pariwisata juga mampu mensejahterakan masyarakat dengan 

mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan serta aktif untuk 

mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, dengan mengelola sumberdaya dan 

daya tarik wisata, pelestarian warisan budaya, dan alam (Ardika, 2002). Dalam 

kaitannya dengan pengembangan pariwisata yang bertumpu pada masyarakat ini, 

maka diperlukan suatu lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kesiapan dari 

masyarakat sekitar daerah wisata untuk ikut terlibat dalam kegiatan pariwisata. 

Keikutsertaan mereka dalam kegiatan pariwisata dapat berupa keikutsertaan 

dalam merencanakan, membangun, mengembangkan, memanfaatkan potensi 

ekonomi dari pariwisata, serta melestarikan industri pariwisata itu sendiri 

(Ningsih, 2002). 

Kabupaten Jember memiliki beberapa daya tarik wisata pantai, diantaranya 

Pantai Paseban, Pantai Pancer, Pantai Watu Ulo, Pantai Papuma dan lain-lain. 

Setiap daya tarik wisata pantai tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan 
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masing-masing berdasarkan keindahan alam, serta potensi unggulan yang 

dimiliki. Penelitian ini akan difokuskan pada daya tarik wisata Puger, yang berada 

di Desa Puger Kulon yang merupakan Ibukota Kecamatan Puger. Lokasi daya 

tarik wisata Puger berjarak kira-kira 40 km dari arah selatan Kota Jember. Daya 

tarik wisata Pantai Pancer Puger ini dikelola oleh Pemerintah Desa Puger Kulon. 

Daya tarik wisata tersebut juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu sebagai salah 

satu kawasan yang selama ini dikenal sebagai lokasi pendaratan ikan yang cukup 

besar di wilayah Kecamatan Puger (Pramono, 2010). Desa Puger Kulon dan Puger 

Wetan merupakan kawasan yang memiliki potensi perikanan, serta kegiatan 

pariwisata yang diarahkan pada wisata bahari yang didukung oleh industri 

kerajinan rakyat berbasis kelautan, karena lokasinya yang berada di kawasan 

pesisir (RTRW Kabupaten Jember Tahun 2008-2028). Menurut Cahyono (Kabid 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember) bahwa Kabupaten Jember sebagai 

suatu sentra produksi perikanan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, 

misalnya adanya potensi perikanan yang dapat diolah menjadi oleh-oleh khas 

daerah. Salah satunya adalah potensi perikanan Puger dapat mendukung adanya 

pengembangan daya tarik wisata, sehingga daya tarik wisata perlu digarap dengan 

maksimal agar dapat mengangkat produk unggulan, yaitu oleh-oleh khas Puger. 

Selain itu, daya tarik wisata Puger memiliki pesona alam pantai yang banyak 

digemari oleh para pemancing yang dinamakan Pantai Pancer, terdapat Cagar 

Alam Watangan, serta keunikan tradisi upacara larung sesaji (petik laut) yang 

diselenggarakan oleh Desa Puger Kulon. Daya tarik wisata Puger juga dapat 

menjual hasil dari kegiatan nelayan yang berupa ikan di Tempat Pelelangan Ikan, 

sehingga wisatawan dapat melihat aktivitas nelayan hingga berbelanja di Tempat 

Pelelangan Ikan.  

Berdasarkan program Pemerintah Kabupaten Jember, pariwisata Puger 

akan dijadikan sebagai kawasan unggulan dalam rencana pengembangan 

pariwisata daerah di masa mendatang, dengan demikian, salah satu peluang 

kawasan ini adalah menjadi lokasi wisata potensial di sisi Selatan Kabupaten 

Jember, karena juga didukung oleh adanya program pembangunan Jalur Lintas 

Selatan yang akan melewati kawasan pesisir Puger. Selain itu, terdapat 
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pengembangan kampung wisata nelayan Puger (Pramono, 2010), serta wisata 

pasar ikan di Puger. 

Berdasarkan data potensi, Puger sudah memiliki beberapa daya tarik 

karena potensi unggulan yang dimiliki, yaitu sektor perikanan dan pariwisata, 

namun jika dilihat dari destinasi pariwisata, maka Puger belum berkembang 

dibandingkan dengan Pantai Papuma. Hal ini disebabkan karena Puger belum 

memiliki kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang 

mendukung, misalnya fasilitas pelayanan, akses menuju daya tarik wisata, serta 

pesona alam pantai yang kalah menarik dibandingkan dengan Pantai Papuma yang 

memiliki pesona alam menarik, sudah menyediakan sarana pelayanan, berupa 

cottage, guest house dan sebagainya, padahal di sisi lain, Puger juga memiliki 

potensi lebih yang terdapat pada sektor perikanan, serta memiliki wisata cagar 

alam.  

Rencana pengembangan kawasan pariwisata yang dilakukan di tiap-tiap 

kecamatan ditujukan untuk peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan tetap 

menjaga keserasian ekologi di sekitarnya (RTRW Kabupaten Jember Tahun 2008-

2028), sehingga sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Puger, 

khususnya di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan dengan potensi dominasi 

perikanan laut dan memiliki potensi pariwisata, maka diharapkan masyarakat 

lokal dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, serta masyarakat dapat 

membangun dan mengelola secara langsung fasilitas pelayanan wisata, sehingga 

masyarakat dapat menerima langsung manfaat dari pariwisata. Salah satu upaya 

pelibatan masyarakat, misalnya masyarakat lokal dilibatkan pada kegiatan-

kegiatan yang direncanakan, seperti pemandu wisata dimana masyarakat 

memberikan pengetahuan kepada wisatawan tentang lingkungan dan kebudayaan 

nelayan setempat. Selain itu, pariwisata juga diharapkan memberikan peluang 

kerja kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pendukung 

pariwisata, seperti kios oleh-oleh khas Puger, toko kerajinan atau cinderamata, 

warung makan dan lain-lain agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

lokal. Pelibatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam 

bidang wisata, namun yang paling penting adalah membuat masyarakat lokal 

menyadari bahwa segala yang mereka miliki termasuk kearifan lokal yang 
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terdapat didalamnya sebagai sesuatu yang berharga yang layak untuk dilestarikan 

(Pramono, 2010). 

Wilayah Puger sebagian besar penduduknya adalah nelayan, pengolah 

ikan, dan pedagang ikan yang berada di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan. 

Berdasarkan data jumlah mata pencaharian penduduk Desa Puger Kulon dan 

Puger Wetan sebanyak 9% sebagai nelayan dan 41% sebagai buruh nelayan 

(Nurcahyanti, 2009), sedangkan dalam kegiatan pariwisata Puger, masyarakat 

setempat belum ditempatkan sebagai bagian dari pelaku kegiatan, hanya terdapat 

beberapa masyarakat tertentu yang sudah mulai untuk mengelola daya tarik wisata 

Puger, yaitu pemerintah Desa Puger Kulon dan gerakan lintas masyarakat 

(linmas).  

Selain potensi perikanan, di sisi lain Puger juga memiliki potensi wisata. 

Pengembangan potensi pariwisata biasanya menempatkan masyarakat sebagai 

objek bukan sebagai subjek atau pelaku penting dalam pengembangan pariwisata. 

Hal ini menyebabkan masyarakat lokal belum menerima nilai manfaat 

pengembangan pariwisata secara optimal dan memadai (Muzha, 2012). 

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penelitian “Peningkatan Kesiapan 

Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger”. Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan masyarakat dalam 

pengembangan destinasi pariwisata Puger, serta menyusun strategi kesiapan 

masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

 

1. 2 Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah yang terdapat di wilayah studi terkait dengan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger, antara lain: 

1. Kebudayaan masyarakat yang berupa petik laut (larung sesaji) belum 

difungsikan dan dimanfaatkan secara optimal menjadi suatu daya tarik 

wisata (RIPP Kabupaten Jember Tahun 2006-2020). 

2. Potensi wisata di Puger, Kabupaten Jember hingga kini belum digarap 

secara maksimal (Radar Banyuwangi, 2013). Adanya sarana dan prasarana 

penunjang pariwisata belum dibangun dengan optimal. Hal ini dikarenakan 

pemerintah dan masyarakat setempat belum mengelola dan 
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mengembangkan potensi yang ada untuk menjaring wisatawan karena 

sarana dan prasarana penunjang wisata Puger masih terbatas, serta 

pengelolaan daya tarik wisata yang terkesan apa adanya. Selain itu, 

kebersihan di Pantai Pancer kurang terjaga (Nilowardoyo, 2000). 

3. Lokasi Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang terlihat kotor dan kumuh, 

padahal adanya PPI Puger merupakan jalur dan tempat persinggahan 

wisatawan, serta merupakan jalur atau akses transportasi menuju ke Cagar 

Alam Watangan atau Pulau Kucur (Pemerintah Kabupaten Jember, 2009). 

Adanya limbah perikanan yang belum dikelola dengan optimal, serta 

belum adanya tempat pengelolaan limbah perikanan terpadu, khususnya di 

daerah Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sehingga sangat mengganggu 

lingkungan sekitarnya dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, 

banyaknya sampah yang tidak dikelola dengan baik, terutama di pinggir 

pantai dan di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Nurcahyanti, 2009). 

Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan di sekitarnya. 

4. Belum adanya organisasi masyarakat yang mampu secara mandiri 

mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata Puger, serta adanya 

potensi daya tarik wisata Puger yang belum sepenuhnya dapat memberikan 

keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, belum adanya 

pelatihan atau sosialisasi dengan masyarakat dalam mewujudkan daya 

tarik wisata Puger. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya 

pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dan 

mengelola potensi daya tarik wisata Puger, dimana adanya potensi tersebut 

mampu berperan dalam peningkatan produktivitas dan daya saing produk. 

Selain itu, kurangnya inisiatif masyarakat setempat dalam mengelola dan 

mengembangkan potensi daya tarik wisata Puger (Hasil FGD, 2014). 

 

1. 3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah yang dikaji 

dalam penelitian Peningkatan Kesiapan Masyarakat dalam Pengembangan 

Destinasi Pariwisata Puger adalah: 
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1. Bagaimana tingkat kesiapan masyarakat dalam pengembangan destinasi 

pariwisata Puger? 

2. Bagaimana strategi kesiapan masyarakat dalam pengembangan destinasi 

pariwisata Puger? 

 

1. 4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengenai Peningkatan Kesiapan Masyarakat dalam 

Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat kesiapan masyarakat dalam pengembangan 

destinasi pariwisata Puger. 

2. Untuk menyusun strategi kesiapan masyarakat dalam pengembangan 

destinasi pariwisata Puger. 

 

1. 5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dilakukan penelitian Peningkatan Kesiapan Masyarakat dalam 

Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger, antara lain: 

1. Manfaat bagi akademisi 

Penelitian dapat dijadikan tambahan referensi untuk melakukan penelitian 

terkait dengan aspek pariwisata pada lokasi yang berbeda dan pendekatan 

partisipatif dengan tinjauan yang berbeda. 

2. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai 

pengembangan destinasi pariwisata Puger, serta dapat mengetahui 

pengelolaan pariwisata oleh masyarakat lokal. Selain itu, penelitian dapat 

menambah kemampuan dalam mengamati, mengkaji, serta menilai antara 

teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.  

3. Manfaat bagi pemerintah 

Penelitian dapat membantu Pemerintah Kabupaten Jember dalam 

mewujudkan pariwisata yang partisipatif, serta dapat dimanfatkan sebagai 

salah satu referensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya 

pengembangan destinasi pariwisata Puger yang berbasis masyarakat. 
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4. Manfaat bagi masyarakat 

a. Penelitian dapat meningkatkan wawasan masyarakat Kabupaten 

Jember, khususnya di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan, 

Kecamatan Puger tentang industri pariwisata yang berupa penggalian 

potensi daya tarik wisata Puger, serta adanya potensi perikanan yang 

dapat dijadikan industri kreatif, sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan, 

mengelola, dan menjaga potensi-potensi daya tarik wisata Puger. 

b. Penelitian dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

kesempatan kerja di sekitar lokasi wisata Puger dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger akan ikut melibatkan masyarakat, sehingga 

hasil rencana sesuai dengan keinginan masyarakat, hal ini dilakukan 

agar tercipta kepedulian dan peran aktif masyarakat. 

 

1. 6 Ruang Lingkup 

1.6. 1 Ruang Lingkup Materi 

 Materi yang dibahas dalam penelitian Peningkatan Kesiapan Masyarakat 

dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger adalah sebagai berikut. 

1. Identifikasi kesiapan masyarakat dalam pengembangan destinasi 

pariwisata Puger berdasarkan dimensi Community Readiness Model yang 

terdiri dari enam dimensi, antara lain usaha komunitas (community efforts), 

pengetahuan komunitas mengenai usaha (community knowledge of the 

effort), kepemimpinan (leadership), kondisi komunitas (community 

climate), pengetahuan komunitas mengenai isu (community knowledge 

about issue), sumber terkait dengan permasalahan/ isu (resources related 

to the issue). Berdasarkan dari keenam dimensi tersebut, maka dapat 

diketahui tingkatan kesiapan masyarakat dan strategi tingkat kesiapan 

masyarakat. Selanjutnya identifikasi tingkat kepuasan dan kepentingan 

wisatawan terhadap destinasi pariwisata yang tersedia di lokasi daya tarik 

wisata Puger, diantaranya daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas 

pariwisata, aksesibilitas, masyarakat (UU No. 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan), serta prasarana umum (PP No. 5 Tahun 2011 tentang 

RIPPNAS tahun 2010-2025) yang dianalisis dengan menggunakan metode 
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Importance Performance Analysis (IPA), serta terdapat beberapa tinjuan 

kebijakan (RTRW Kab. Jember tahun 2008-2028 dan RIPP Kab. Jember 

tahun 2006-2020) yang dianalisis dengan metode content analysis.  

Berdasarkan hasil metode Community Readiness Model,  metode 

Importance Performance Analysis dan metode content analysis dapat 

menjadi input untuk analisis akar masalah dan akar tujuan untuk 

mengetahui penyebab masalah dan menentukan program-program yang 

sesuai guna mencapai tujuan atau menyelesaikan permasalahan. Input 

untuk metode analisis akar masalah dan akar tujuan juga didapatkan dari 

hasil focus group discussion dengan metode brainstorming dan metaplan. 

2. Strategi kesiapan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata 

Puger yang dilakukan dengan metode analisis preskriptif berupa Analytical 

Hierarchy Process (AHP) untuk menghasilkan strategi prioritas. Output 

penelitian hanya pada strategi atau konsep kesiapan masyarakat dalam 

pengembangan destinasi pariwisata Puger sesuai dengan hasil level atau 

tingkat kesiapan masyarakat yang ada, serta tidak membahas mengenai 

penataan kawasan pariwisata Puger. 

1.6. 2 Ruang Lingkup Wilayah 

 Kabupaten Jember terletak pada bagian Timur Provinsi Jawa Timur, 

berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah 

Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah 

Timur, dan dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Wilayah yang 

dijadikan lokasi penelitian adalah Desa Puger Kulon dan Puger Wetan, 

Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.  

Secara administratif batas Desa Puger Kulon adalah: 

a. Sebelah Utara  : Desa Grenden 

b. Sebelah Selatan : Samudera Hindia/ Samudera Indonesia 

c. Sebelah Barat  : Desa Mojosari 

d. Sebelah Timur  : Desa Puger Wetan 

Sedangkan secara administratif batas Desa Puger Wetan adalah: 

a. Sebelah Utara  : Desa Grenden dan Wonosari 

b. Sebelah Timur  : Desa Lojejer 
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c. Sebelah Barat  : Desa Puger Kulon 

d. Sebelah Selatan : Samudera Hindia/ Samudera Indonesia 

Desa Puger Wetan ini dilintasi oleh sungai Bedadung yang bermuara di pesisir 

laut selatan. Sungai ini berbatasan langsung dengan Desa Lojejer. Sungai 

Bedadung ini juga dimuara samudera Hindia yang bertemu dengan Sungai Besini 

yang mengaliri Desa Puger Kulon. Wilayah pesisir Desa Puger Kulon dijadikan 

tempat wisata pantai yang dinamakan Pantai Pancer. Sebelah timur pantai ini 

merupakan tempat wisata Cagar Alam Watangan yang dikenal dengan Pulau 

Kucur. 
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Gambar 1. 1 Peta orientasi Kecamatan Puger terhadap Kabupaten Jember 
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Gambar 1. 2 Peta orientasi wilayah penelitian terhadap Kecamatan Puger 



12 
 

 
Gambar 1. 3 Peta administrasi wilayah penelitian 
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1. 7 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 1. 4 Kerangka pemikiran 
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1. 8 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan mengenai Peningkatan Kesiapan Masyarakat 

dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger dapat diuraikan sebagai berikut. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang dalam penelitian, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, 

ruang lingkup yang terdiri atas ruang lingkup materi dan ruang 

lingkup wilayah, kerangka pemikiran, serta sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi mengenai pembahasan dan penyajian berbagai teori, 

meliputi tinjauan pariwisata, meliputi istilah dalam pariwisata, 

destinasi pariwisata, pengembangan potensi kawasan pariwisata, 

partisipasi masyarakat dalam pariwisata, community based tourism, 

focus group discussion, content analysis, metode IPA, community 

readiness model, akar masalah, akar tujuan, analytical hierarchy 

process, kerangka teori, dan studi terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam 

penelitian, diantaranya definisi operasional, diagram alir, penentuan 

variabel, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, 

metode analisis data yang berupa content analysis, metode IPA, 

community readiness model, akar masalah dan akar tujuan, analytical 

hierarchy process, desain survei, serta kerangka analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan dalam penelitian, 

diantaranya karakteristik kepariwisataan Kecamatan Puger, isu-isu 

strategis pengembangan pariwisata Kabupaten Jember, kebijakan 

pembangunan pariwisata Kabupaten Jember, tingkat kepuasan dan 

kepentingan wisatawan terhadap destinasi pariwisata, penilaian 

tingkat kesiapan masyarakat, akar masalah dan akar tujuan, 

penentuan prioritas strategi dalam pengembangan destinasi pariwisata 

Puger, dan kesiapan masyarakat dalam pengembangan destinasi 
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pariwisata Puger. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian. 

Saran untuk penelitian terdiri dari saran bagi akademisi, saran bagi 

pemerintah dan saran bagi masyarakat. 

 


