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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1 Karakteristik Kepariwisataan Kecamatan Puger 

Menurut Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jember 

Tahun 2006-2020, kondisi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Jember 

ditinjau dari pengelolaannya, sebagian besar masih belum dikembangkan dan 

dikelola, baik dikelola oleh pemerintah daerah, instansi atau masyarakat 

(individu), salah satunya adalah Pantai Pancer Puger dan Cagar Alam Watangan 

(Pulau Kucur). Daya tarik wisata Pantai Pancer Puger terdapat di Kecamatan 

Puger, tepatnya di wilayah pesisir Desa Puger Kulon. Sebelah timur pantai ini 

terdapat tempat wisata Cagar Alam Watangan yang biasanya dikenal dengan 

Pulau Kucur. Selain itu, Puger juga memiliki Pelabuhan Pendaratan Ikan yang 

cukup besar di wilayah Kecamatan Puger, serta terdapat Tempat Pelelangan Ikan 

untuk menjual hasil kegiatan nelayan yang dapat menunjang kegiatan pariwisata 

di Kecamatan Puger. Wilayah yang dijadikan lokasi penelitian tersebut adalah 

Desa Puger Kulon dan Puger Wetan, karena selain memiliki potensi pariwisata 

juga memiliki potensi dominan dalam sektor perikanan Kecamatan Puger, 

Kabupaten Jember.  

4.1. 1 Destinasi Pariwisata  

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, daerah tujuan wisata yang 

selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada 

dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik 

wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, masyarakat, serta 

prasarana umum (PP No. 5 Tahun 2011 tentang RIPPNAS tahun 2010-2025). 

A. Daya tarik wisata  

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan 

hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

Berikut akan diuraikan mengenai potensi wisata yang terdapat di Kecamatan 

Puger. 
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1. Daya tarik wisata alam 

a. Pantai Pancer Puger 

Pantai Pancer Puger adalah salah satu daerah wisata yang terdapat di 

Kabupaten Jember yang memiliki beberapa daya tarik wisata, diantaranya 

dapat melihat perahu nelayan yang lalu lalang dari atas pemecah ombak, 

melihat matahari terbenam, adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terbesar 

di Kabupaten Jember, sehingga pengunjung dapat langsung membeli hasil 

tangkapan nelayan di lokasi TPI, adanya perahu nelayan yang dapat 

disewa untuk menuju ke lokasi daya tarik wisata Pulau Kucur. Selain itu, 

di sekitar wilayah pesisir Pantai Pancer dapat melihat proses pembuatan 

perahu yang dikerjakan secara manual. Pantai Pancer ini memiliki pesona 

alam pantai yang banyak digemari oleh para pemancing.  Potensi wisata 

yang terdapat di Kecamatan Puger tidak hanya wisata pantai dan wisata 

Pulau Kucur, namun tidak jauh dari pesisir Pantai Pancer kearah selatan 

terdapat Pulau Nuso Barong. Luas Pulau Nuso Barong ini ± 3 km².  

Adanya pengembangan daya tarik wisata Pantai Pancer ini diharapkan 

dapat memberikan perubahan yang positif bagi perkembangan masyarakat 

Puger. Wilayah pesisir kedua desa ini dapat dikatakan memiliki 

perkembangan yang pesat. Pembangunan perumahan merupakan 

pembangunan yang menonjol yang terdapat di sekitar lokasi daya tarik 

wisata Pantai Pancer. Jarak yang dapat ditempuh oleh wisatawan menuju 

lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer Puger adalah ± 40 km arah selatan 

Kota Jember. Pantai Pancer Puger juga merupakan gerbang keluar menuju 

Cagar Alam Pulau Nusa Barong. 

b. Cagar Alam Watangan (Pulau Kucur) 

Cagar Alam Watangan berada di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, 

Kabupaten Jember yang memiliki luas dua hektar. Cagar Alam Watangan 

ini adalah salah satu cagar alam yang di lindungi oleh pemerintah 

Kabupaten Jember. Cagar Alam Watangan dikelola oleh BKSDA (Badan 

Konservasi Sumber Daya Alam) dibawah naungan Kementrian Kehutanan. 

Cagar Alam Watangan ini memiliki fungsi untuk melindungi flora dan 

fauna yang ada di dalamnya, serta sebagai sarana pendidikan, namun 
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fungsi tersebut ternyata tidak berjalan dengan baik, karena pada 

kenyataannya Cagar Alam Watangan ini justru digunakan sebagai tempat 

wisata oleh masyarakat setempat dan banyak dikunjungi orang. Oleh 

karena itu, saat ini kawasan cagar alam tersebut sudah diusulkan 

perubahan fungsi menjadi taman wisata alam dibawah pengelolaan resort 

konservasi wilayah Pulau Nuso Barong, seksi konservasi wilayah V 

Banyuwangi, bidang BKSDA Wilayah III Jember, dan Balai Besar 

BKSDA Jawa Timur Surabaya.  

Cagar Alam Watangan  memiliki ekosistem yang khas. Tipe 

ekosistem yang ada di Cagar Alam Watangan sangat beragam, 

diantaranya: 

1) Ekosistem hutan pantai yang didominasi oleh tumbuhan jenis waru 

laut, pandan dan nyamplung 

2) Ekosistem darat, yaitu tumbuhan hutan tropis dataran rendah yang 

didominasi oleh tumbuhan bendo, jambu hutan, kepuh, dan kelampis 

Selain itu, potensi jenis flora yang terdapat di kawasan Cagar Alam 

Watangan, diantaranya slumprit, kedu, lo, bendo, beringin, awar-awar, 

luwingan, kedonyo, kepuh, winong, jambu hutan, juwet, salam, waru 

laut, kesambi, rau, dadap serep, asem jawa, kelampis, sempur, asem 

londo, cemara laut, jati, nyamplung, dan tanjung, serta juga terdapat 

jenis hewan yang berada di kawasan Cagar Alam Watangan Puger 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

Tabel 4. 1 Jenis Hewan yang terdapat di Kawasan Cagar Alam Watangan 

No. Class Family Genus 
Nama 

Spesies 
Nama Lokal 

1 Mamalia Cercopithedae  Macaca  fascicularis  Kera abu-abu 

Presbytis  cristata  Kera hitam 

Pteropus  edulis  Kalong 

2 Aves Dicruridae  Dicrurus  macrocercus  Srigunting  

Pycnonotidae  Pycnonotus  aurigaster  Kutilang  

Pycnonotidae  Pycnonotus  aurigaster  Trocokan  

Sylvidae  Prinia  familiaris  Perenjak 

3 Reptilia Boidae  Phyton reticulatus  Ular sanca sawah 
Agamidae  Calotes  cristatelus  Bunglon 

Gekkonodae  Gekko  gekko  Tokek 

Sumber: Badan Konservasi Sumber Daya Alam 

Cagar Alam Watangan yang menurut masyarakat telah beralih fungsi 

dari cagar alam menjadi hutan wisata karena memang memiliki keindahan 
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alam yang layak dan pantas untuk dinikmati. Beberapa alasan orang-orang 

berwisata ke hutan wisata kucur ini adalah karena ingin melihat keluar 

masuknya perahu secara lebih dekat, menikmati keindahan alam hutan 

wisata Kucur yang memang terlihat masih asri. Kawasan Cagar Alam 

Watangan memiliki sumber air kucur yang merupakan mata air yang 

berasal dari bukit hutan dan sampai saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat 

disekitarnya sebagai kolam tempat pemandian.  Selain itu, terdapat sumber 

air mata seribu yang airnya dipercaya dapat digunakan untuk 

menyembuhkan berbagai macam penyakit dan dipercaya akan membuat 

awet muda. Kawasan Cagar Alam Watangan Puger dapat ditempuh dari 

pelabuhan Puger maupun dari Pantai Pancer Puger dengan menggunakan 

perahu atau jukung menuju Cagar Alam Watangan Puger (Pulau Kucur) 

yang dapat ditempuh dalam waktu ± 10 menit.  

2. Daya tarik wisata buatan 

Daya tarik wisata buatan yang ditawarkan di sekitar lokasi daya tarik 

wisata Puger, seperti adanya breakwater untuk melihat keindahan laut dari 

jarak dekat, adanya tempat pemandian dari sumber air alami yang terdapat 

di Pulau Kucur, adanya produk khas daerah lokal, seperti kerupuk ikan, 

terasi, ikan kering dan sebagainya, serta adanya cinderamata atau kerajinan 

tangan yang menjadi produk khas daerah lokal. 

3. Daya tarik wisata budaya 

Pantai Pancer juga merupakan desa nelayan dengan segala 

keunikannya. Setiap tahun terutama setiap tanggal 15 Suro, warga Desa 

Puger Kulon mengadakan upacara larung sesaji ”Petik Laut” yang 

diselenggarakan oleh masyarakat nelayan Puger untuk mengucap syukur 

kepada Tuhan, meminta keselamatan bagi nelayan Puger, mengakhiri masa 

paceklik, dan menyambut musim panen ikan. Upacara petik laut ini sudah 

dilakukan sejak lama oleh masyarakat Puger. Saat ini, upacara petik laut 

tidak hanya dilakukan oleh nelayan sekelompok saja, namun diadakan 

semacam upacara formal, dengan berbagai macam doa yang dilakukan 

oleh masyarakat Puger. Setelah itu, diadakan kirap bersama dengan sesaji-

sesaji yang akan dilarung di laut. Upacara ini sangat meriah dengan adanya 
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hiburan wayang dan pameran. Biaya untuk upacara petik laut ini 

merupakan hasil dari swadaya masyarakat Puger. Tradisi upacara petik 

laut tersebut terus berlangsung sampai sekarang (tahun 2014). Upacara 

petik laut ini akhirnya dijadikan salah satu agenda wisata di Kecamatan 

Puger. Agenda kegiatan selamatan desa dan petik laut Desa Puger Kulon 

pada Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4. 2 Agenda Kegiatan Selamatan Desa dan Petik Laut Desa Puger Kulon pada 

Tahun 2014 
No. Tanggal Hari Jam Tempat Kegiatan 

1 19-10-2014 

s/d 7-11-

2014 

Minggu 

s/d 

jumat 

16.00-17.00 

WIB 

Alun-alun Puger Sepak bola petik laut 

cup I KU 40 tahun 

2 6-11-2014 Kamis 18.00 WIB-

selesai 

Jalan Sabariman 

Dusun Krajan II 

Tahlil akbar 

3 7-11-2014 Jumat 14.00 WIB 

s/d 17.00 

WIB 

Sepanjang Jalan 

Ahmad Yani dan 

Jalan Adi Darmo 

Kirab budaya petik 

laut 

4 7-11-2014 Jumat 20.00 WIB 

s/d selesai 

Kantor Desa 

Puger Kulon 

Pagelaran wayang 

kulit 

5 8-11-2014 Sabtu 07.00 WIB 

s/d selesai 

Kantor Desa 

Puger Kulon-

Pantai Pancer 

Larung sesaji 

6 8-11-2014 Sabtu 07.00 WIB 

s/d selesai 

Kantor Desa 

Puger Kulon-

Pantai Pancer 

Sepeda ontel hias 

7 8-11-2014 Sabtu  19.00 WIB 

s/d selesai 

Pantai Pancer Gandrung 

banyuwangi 

Sumber: Kantor Desa Puger Kulon 

Keunikan tersebut seharusnya dapat menarik minat orang untuk 

berkunjung ke sana, serta berwisata ke Pantai Pancer, menyaksikan larung 

sesaji. Selain itu, juga terdapat kesenian tradisional yang berupa kesenian 

geladen.  

Selain berbagai jenis daya tarik wisata Puger yang sudah dijelaskan 

masing-masing potensinya, terdapat juga peta lokasi atau titik potensi daya tarik 

wisata Puger yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 yang menunjukkan titik potensi 

daya tarik wisata Puger, Gambar 4.2 menujukkan lokasi Tempat Pelelangan Ikan, 

Pelabuhan Pendaratan Ikan, Breakwater, dan Plawangan, serta Gambar 4.3 

menujukkan rute wisata menuju Pulau Kucur dari Pantai Pancer maupun dari 

Pelabuhan Pendaratan Ikan.  
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Gambar 4. 1 Peta potensi daya tarik wisata Puger 
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Gambar 4. 2 Peta PPI Puger, plawangan Puger, dan breakwater 
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Gambar 4. 3 Peta rute wisata menuju Pulau Kucur 
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B. Prasarana umum dan fasilitas umum 

Prasarana umum merupakan kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan 

yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan 

berfungsi sebagaimana semestinya, sedangkan fasilitas umum adalah sarana 

pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat 

umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. Adanya kegiatan 

pariwisata, maka keberadaan prasarana umum dan fasilitas umum tersebut 

mendukung kegiatan pariwisata dalam memfasilitasi kegiatan wisatawan. 

Prasarana penunjang pariwisata merupakan kebutuhan vital bagi sebuah daya tarik 

wisata. Kelengkapan prasarana merupakan salah satu daya tarik yang cukup kuat 

untuk merangsang pertumbuhan dan pengembangan daya tarik wisata. 

Pengembangan sistem jaringan prasarana juga merupakan hal yang penting untuk 

menunjang kegiatan wisata Puger, berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan 

peningkatan dan pengoptimalan pelayanan beberapa prasarana umum dan fasilitas 

umum penunjang pariwisata di lokasi daya tarik wisata Puger yang masih belum 

memadai. Penjelasan masing-masing prasarana umum dan fasilitas umum 

penunjang pariwisata Puger yang terdapat di lokasi daya tarik wisata Puger dapat 

dilihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4. Selain itu, untuk Gambar 4.6 menunjukkan 

aksesibilitas menuju lokasi daya tarik wisata Puger yang didukung oleh prasarana 

penunjang pariwisata yang berupa jaringan jalan. 
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Tabel 4. 3 Prasarana Umum Penunjang Pariwisata Puger 
No. Jenis Prasarana Kondisi Eksisting Foto 

1 Jaringan listrik Desa Puger Kulon dan Puger Wetan sudah dapat terfasilitasi oleh 

jaringan listrik. Untuk menuju lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer 

Puger, persediaan jaringan listriknya masih minim. Jaringan listrik 

digunakan sebagai pemasok listrik untuk berbagai kegiatan, seperti 

permukiman nelayan, sebagai penerangan untuk kegiatan nelayan, 

serta untuk kegiatan kepariwisataan. Jaringan listrik juga berfungsi 

untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan jalan maupun 
keamanan di sekitar lokasi daya tarik wisata. 

 

 
 

2 Jaringan 

telekomunikasi 

Jaringan telekomunikasi yang terdapat di sekitar lokasi daya tarik 

wisata Puger sudah berfungsi dengan baik, karena keterjangkauan 

oleh sinyal operator. Pada lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer 

Puger maupun Pulau Kucur terdapat jaringan telekomunikasi yang 

dapat dilihat karena adanya jaringan (sinyal) pada handphone. 

Jaringan telekomunikasi juga penting untuk menunjang kegiatan 

wisatawan, sehingga diperlukan peningkatan kualitas pelayanan 

jaringan telekomunikasi, sehingga semua operator dapat dengan 

mudah menjangkau lokasi daya tarik wisata Puger. 

- 

3 Jaringan jalan Jaringan jalan menuju lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer Puger 

berupa perkerasan pasir dan batu (sirtu), dan pada jalan masuknya 

terdapat jalan yang kondisinya rusak dan berlubang. Pada tahun 

2014 ini sudah terdapat proses pembangunan perkerasan jalan yang 

terbuat dari batu rasak putih, namun sampai saat ini masih dalam 

proses pembuatan plengsengan. Prasarana penunjang wisata yang 

berupa jaringan jalan tersebut merupakan hal yang penting karena 

sebagai salah satu prasarana yang dapat menjangkau maupun 

menuju ke daya tarik wisata Pantai Pancer Puger. 
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No. Jenis Prasarana Kondisi Eksisting Foto 

4 Sistem 

persampahan 

Sistem persampahan berupa tempat sampah di lokasi daya tarik 

wisata Pantai Pancer Puger masih belum tersedia, serta belum 

adanya pengelolaan sampah maupun limbah perikanan di sekitar 

lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer Puger dan Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI). Ketersediaan tempat sampah yang terdapat di sekitar 

lokasi daya tarik wisata sangat penting untuk diperhatikan, sehingga 

dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan pada lokasi daya tarik 

wisatanya. 

 
 

5 Jaringan air 

bersih 

Sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat nelayan Puger 

dapat berupa sumur gali, PAM, maupun sumur pompa. Pada lokasi 

daya tarik wisata Pantai Pancer Puger belum tersedia jaringan air 

bersih, terutama air bersih yang digunakan untuk kebutuhan 

mengairi tanaman penghijauan, sehingga banyak tanaman yang 

tidak tumbuh dengan baik. Selain itu, belum tersedia jaringan air 

bersih untuk sarana bilas. Untuk saat ini jaringan air bersih 
didapatkan dari truk PDAM setiap seminggu sekali. Berdasarkan 

kondisi tersebut, diperlukan penyediaan dan pemanfaatan saluran 

jaringan air bersih dengan optimal. 

 

 
 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

Tabel 4. 4 Fasilitas Umum Penunjang Pariwisata Puger 
No. Jenis Fasilitas Kondisi Eksisting Foto 

1 Tempat parkir Pada lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer Puger terdapat dua tempat 

parkir baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. 

Kondisi tempat parkir yang terdapat di lokasi daya tarik wisata Pantai 

Pancer Puger berupa bangunan non permanen yang terbuat dari bambu. 

Pada musim liburan seringkali tempat parkir tersebut tidak mencukupi 

untuk kendaraan roda empat, sehingga kendaraan roda empat dapat 

berparkir di sekitar area wisata. Pada hari-hari biasa pengunjung Pantai 

Pancer Puger sepi pengunjung, namun pada musim liburan mulai ramai 

pengunjung, hal ini menyebabkan kurangnya tempat parkir untuk 
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No. Jenis Fasilitas Kondisi Eksisting Foto 

kendaraan roda empat, sehingga parkir untuk kendaraan roda empat 

menjadi tidak tertata. Oleh karena itu, daya tarik wisata Pantai Pancer 

Puger sebaiknya menyediakan tempat parkir yang sesuai dengan 

kebutuhan pengunjung, terutama pada musim liburan. 

2 Toilet Toilet umum di lokasi daya tarik wisata diperlukan untuk menunjang 

kegiatan di sektor pariwisata, terutama untuk memberikan kenyamanan 

kepada pengunjung terhadap fasilitas yang tersedia. Berdasarkan kondisi 

tersebut, maka diperlukan pengadaan toilet maupun kamar mandi untuk 

sarana bilas bagi pengunjung yang selesai mandi di laut. Adanya fasilitas 

toilet dapat memberikan tingkat pelayanan yang baik terhadap fasilitas 

pendukung daya tarik wisata bagi pengunjung.   

 

 
 

3 Permukiman 

nelayan 

Di sekitar daya tarik wisata juga terdapat permukiman nelayan. Adanya 

permukiman nelayan dapat dijadikan sebagai kampung wisata nelayan 

yang bersinergi antara potensi wisata berupa wisata alam pantai dan 

wisata perikanan laut. Hal ini dapat diupayakan melalui pelibatan 

masyarakat nelayan lokal dalam kegiatan wisata, salah satunya 

masyarakat lokal dapat dilibatkan pada kegiatan-kegiatan yang 

direncanakan, seperti pemandu wisata dimana penduduk memberikan 

pengertian pengetahuan kepada pengunjung tentang lingkungan dan 

kebudayaan nelayan setempat, pengajar keterampilan, maupun kegiatan 

lainnya (Pramono, 2010), sehingga dalam hal ini diharapkan masyarakat 

nelayan dapat terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Pantai Pancer Puger. 

 

 

4 Pelabuhan 

pendaratan 

ikan 

Pantai Pancer Puger merupakan salah satu kawasan yang selama ini 

dikenal sebagai lokasi pendaratan ikan yang cukup besar di Kabupaten 

Jember. Pelabuhan pendaratan ikan terdapat di sekitar tempat pelelangan 

ikan. Pelabuhan pendaratan ikan berfungsi untuk berangkat dan 

pulangnya perahu nelayan, serta sebagai sarana transportasi menuju ke 

lokasi daya tarik wisata Pulau Kucur. Permasalahan yang terjadi pada 
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No. Jenis Fasilitas Kondisi Eksisting Foto 

PPI Puger adalah dermaga yang ada tidak mampu menampung semua 

kapal nelayan yang jumlahnya terus berkembang. Selain itu, rendahnya 

tingkat kesadaran masyarakat sekitar dan para pengguna jasa PPI 

terhadap masalah kebersihan yang dapat dilihat banyaknya tumpukan 
sampah di sekitar PPI, sehingga PPI terkesan kotor dan kumuh. Selain 

masalah sampah, pengelolaan limbah perikanan yang terdapat di sekitar 

PPI juga belum optimal, karena tidak adanya pengelolaan limbah 

terpadu, sehingga dapat menimbulkan bau tidak sedap. Berdasarkan 

kondisi tersebut diperlukan kesadaran masyarakat, serta lembaga lainnya 

dalam pengelolaan PPI Puger, sehingga adanya PPI juga dapat 

mendukung kegiatan wisata, salah satunya sebagai sarana transportasi 

menuju Pulau Kucur. Selain itu, jika pengelolaan PPI dapat dilakukan 

dengan baik, maka dapat memberikan kesan yang baik bagi pengunjung. 

 

5 Tempat 

pelelangan 

ikan 

Tempat pelelangan ikan di Puger berfungsi sebagai pasar ikan, karena 

tidak terdapat pelelangan ikan. Kondisi tempat pelelangan ikan di Puger 

terlihat kotor, kumuh dan bau, karena tidak terdapat saluran pembuangan 

limbah ikan, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, serta terdapat 

air yang menggenang di sekitar tempat pelelangan ikan. Selama ini, hasil 

tangkapan ikan nelayan tidak dilelang di TPI, karena langsung 

diserahkan pada pengambek atau juragan yang telah meminjamkan uang 

kepada nelayan sebagai modal, sehingga nelayan membayar dengan 

menyerahkan hasil tangkapan ikan ke pengambek. Hal ini dapat 

menyebabkan adanya potensi perikanan Puger tidak bisa mendongkrak 

perekonomian nelayan karena harga ditentukan oleh pengambek. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diupayakan dapat dilakukan sistem 

lelang yang dapat dilakukan melalui pembinaan nelayan yang terikat 

kepada pengambek agar mau melaksanakan lelang. Sistem pelelangan 

tersebut juga membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten 
Jember. Saat ini, TPI juga berfungsi sebagai tempat berbelanja ikan, 

sehingga juga dapat menunjang kegiatan wisata sebagai pasar ikan. 

 

 

 

 
 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 
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C. Fasilitas penunjang pariwisata 

Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus 

ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan 

wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. Fasilitas 

penunjang kegiatan wisata yang tersedia pada lokasi daya tarik wisata Pantai 

Pancer Puger, yaitu warung makan, rambu-rambu petunjuk jalan dan arah, toko/ 

kios souvenir, gazebo dan sebagainya.  

Fasilitas penunjang kegiatan wisata yang terdapat di lokasi daya tarik 

wisata Puger berdasarkan kondisi saat ini, maka diperlukan pembangunan, 

pengembangan maupun peningkatan pelayanan fasilitas penunjang wisata untuk 

memenuhi kebutuhan pengunjung atau wisatawan, terutama bagi fasilitas-fasilitas 

penunjang yang belum tersedia, seperti kios oleh-oleh makanan khas maupun 

hasil kerajinan dan lain sebagainya. Adanya pengembangan fasilitas penunjang 

tersebut membutuhkan dukungan dan peran serta masyarakat dalam membangun 

dan mengelola secara langsung fasilitas pelayanan wisata. Keterlibatan 

masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat penting, sehingga apabila 

pariwisata tersebut sudah berkembang, maka masyarakat di sekitar lokasi daya 

tarik wisata tersebut dapat menerima langsung dampak dari adanya pariwisata, 

salah satunya adalah dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di 

sekitarnya.  

Penjelasan masing-masing fasilitas penunjang pariwisata Puger yang 

terdapat di lokasi daya tarik wisata Puger dapat dilihat pada Tabel 4.5. Selain itu, 

untuk Gambar 4.4 menunjukkan persebaran fasilitas umum yang terdapat di Desa 

Puger Kulon dan Desa Puger Wetan, sedangkan untuk Gambar 4.5 menunjukkan 

fasilitas-fasilitas penunjang daya tarik wisata Puger.  
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Tabel 4. 5 Fasilitas Penunjang Pariwisata Puger 

No. 
Jenis 

Fasilitas 
Kondisi Eksisting Foto 

1 Loket Pada lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer Puger terdapat loket pembayaran yang 

terdapat pada pintu masuk Pansela (Pantai Selatan). Kondisi loket tersebut masih 

berupa bangunan non permanen yang terbuat dari bambu. Fungsi loket yang terdapat 

pada lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer Puger untuk pembayaran karcis masuk 

Pantai Pancer, loket ini juga sekaligus sebagai pos keamanan maupun pusat informasi 

bagi pengunjung Pantai Pancer. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan 
adanya perbaikan pada kondisi bangunan loket, sehingga dapat memberikan kesan 

welcome bagi pengunjung Pantai Pancer Puger. Selain itu, juga perlu adanya 

pembangunan pos khusus keamanan yang diselenggarakan oleh Lintas Masyarakat 

(Linmas). Hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas keamanan yang terdapat di Pantai 

Pancer Puger. 
 

 

 
 

2 Warung 
makan 

Pada lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer Puger terdapat sekitar 15 warung makan. 
Aneka makanan yang dijual berupa bakso, ikan bakar dan lain-lain. Kondisi 

bangunan warung makan yang terdapat di lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer 

Puger sebagian besar berupa bangunan non permanen yang terbuat dari bambu. Saat 

ini, pada lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer Puger terdapat peningkatan jumlah 

warung makan dibandingkan pada tahun 2013 hanya sekitar 4-5 warung makan. 

Berdasarkan beberapa kondisi bangunan warung makan perlu adanya perbaikan 

karena terdapat beberapa atapnya yang sudah rusak, sehingga sarana warung makan 

dapat diperbaiki dengan menggunakan bambu atau bahan lainnya dengan penampilan 

yang menarik, sehingga tidak terkesan seperti gubuk. Adanya perbaikan tersebut, 

maka dapat menarik pengunjung untuk menikmati hidangan makanan yang terdapat 

di Pantai Pancer Puger. Selain itu, diperlukan penataan warung makan. 

 

 

  

3 Gazebo Gazebo berfungsi untuk tempat bersantai menikmati suasana pantai, ombak laut, 

maupun angin laut. Gazebo tersebut sebaiknya didesain semenarik mungkin untuk 

memberikan kesan yang baik bagi pengunjung daya tarik wisata Pantai Pancer Puger. 

Pada tahun 2015 juga terdapat rencana penambahan gazebo setelah sebagian proyek 

pengerasan jalan dan breakwater selesai. 
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No. 
Jenis 

Fasilitas 
Kondisi Eksisting Foto 

4 Tempat 

pemandian 

kucur 

Daya tarik wisata Pulau Kucur diperlukan pengembangan, terutama untuk 

aksesibilitas menuju Pulau Kucur. Untuk menuju lokasi daya tarik wisata Pulau 

Kucur dapat menggunakan perahu nelayan. Berdasarkan kondisi tersebut, sebaiknya 
untuk perahu wisata menuju ke Pulau Kucur diberikan warna berbeda dibandingkan 

dengan perahu nelayan lainnya, sehingga pengunjung dapat mengetahui dengan 

mudah perahu yang dapat digunakan untuk menuju ke lokasi daya tarik wisata Pulau 

Kucur. Selain itu, daya tarik wisata Pulau Kucur diperlukan peningkatan promosi 

bahwa terdapat potensi alam, serta keindahan alam Pulau Kucur, dengan adanya 

sumber air, keragaman flora dan fauna dan lain sebagainya. 

 

 
 

5 Rambu atau 

petunjuk 

menuju 

lokasi daya 

tarik wisata 

Puger 

Di lokasi daya tarik wisata Puger sudah terdapat satu rambu atau petunjuk arah 

menuju daya tarik wisata Puger, namun belum adanya rambu atau petunjuk arah 

untuk menuju ke lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Jarak Pantai Pancer menuju 

ke lokasi TPI ± 3 km. 

 

 
 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 
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D. Aksesibilitas 

Sarana transportasi yang dapat digunakan oleh pengunjung atau wisatawan 

untuk menuju lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer Puger adalah dengan 

menggunakan segala jenis kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Kondisi 

jalan untuk menuju ke lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer Puger dari 

Kabupaten Jember sudah cukup baik karena ditunjang dengan perkerasan jalan 

berupa aspal, namun untuk menuju ke Pantai Pancer kondisi jalannya masih 

berupa perkerasan sirtu, yaitu pasir dan batu dengan panjang jalan  ±  2,60 km. 

Pada tahun 2014 ini sudah mulai dilakukan proses pembangunan perkerasan jalan 

menuju ke lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer Puger, sedangkan untuk menuju 

ke lokasi Tempat Pelelangan Ikan, kondisi jalannya berupa perkerasan aspal, 

namun saat mulai memasuki kawasan Tempat Pelelangan Ikan, kondisi jalannya 

banyak yang rusak dan berlubang dengan panjang jalan  ± 1 km , serta banyaknya 

air yang menggenang di jalan tersebut, akibat dari adanya saluran air dari limbah 

perikanan yang tidak dikelola dengan baik, sehingga dapat mengganggu pengguna 

jalan. Jarak lokasi TPI dari Pantai Pancer ± 3 km. Aksesibilitas menuju lokasi 

daya tarik wisata merupakan hal penting untuk dikembangkan, karena merupakan 

akses yang paling mendukung untuk menuju ke lokasi daya tarik wisata. Apabila 

aksesibilitasnya dalam kondisi yang buruk, maka pengunjung atau wisatawan 

akan kesulitan untuk menjangkau lokasi daya tarik wisata tersebut. 
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Gambar 4. 4 Peta persebaran fasilitas umum di Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan 
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Gambar 4. 5 Peta persebaran fasilitas umum dan fasilitas penunjang daya tarik wisata Puger  
 

PETA FASILITAS UMUM DAN PENUNJANG DAYA TARIK WISATA PUGER 
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Gambar 4. 6 Peta kondisi jalan dan aksesibilitas menuju daya tarik wisata Puger 
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4.1. 2 Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Puger 

Daya tarik wisata Pantai Pancer Puger dikelola oleh Pemerintah Desa 

Puger Kulon, serta dalam kegiatan wisata 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 itu, juga terdapat beberapa masyarakat sekitar lokasi daya tarik wisata 

Puger yang sudah terlibat dalam mendukung kegiatan wisata Puger, misalnya 

membuka warung-warung makan yang terdapat di lokasi daya tarik wisata Puger. 

Puger tidak hanya memiliki potensi pariwisata, namun juga memiliki potensi 

perikanan, serta kegiatan yang terdapat di sekitar daya tarik wisata Puger dapat 

berupa home industri perikanan. Oleh karena itu, perlunya peningkatan peran 

serta masyarakat untuk dapat terlibat dalam mendukung pengembangan kegiatan 

wisata Puger, misalnya dengan menjualkan hasil produk home industri di sekitar 

daya tarik wisata, dapat membuat kerajinan dari hasil laut, seperti cinderamata, 

souvenir dan sebagainya, serta dapat membuka usaha wisata kuliner. Kegiatan 

pariwisata dikembangkan berdasarkan unsur-unsur kegiatan yang telah ada, serta 

ciri khas budaya setempat, dengan kata lain pengembangan kegiatan pariwisata 

tidak terlepas dari ciri kegiatan masyarakat, baik aspek ekonomi, sosial, maupun 

budaya. Selain itu, diharapkan masyarakat lokal dapat membangun dan mengelola 

secara langsung fasilitas pelayanan wisata, sehingga masyarakat dapat menerima 

langsung manfaat dari pariwisata. 

Lokasi yang terdapat di sekitar daya tarik wisata Puger adalah Desa Puger 

Kulon yang terdiri dari enam dusun, diantaranya Dusun Mandaran I, Dusun 

Mandaran II, Dusun Gedangan, Dusun Krajan I, Dusun Krajan II, dan Dusun 

Kauman, sedangkan Desa Puger Wetan terdiri dari dua dusun, diantaranya Dusun 

Mandaran dan Dusun Krajan. Masyarakat pesisir Puger yang terdapat di Desa 

Puger Kulon dan Desa Puger Wetan sebagian besar bekerja sebagai nelayan, serta 

sudah terbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan. Hasil dari kegiatan 

nelayan yang berupa ikan diperdagangkan di TPI yang dikelola UPT TPI PUGER, 

namun perdagangan yang dijalankan hanya untuk kebutuhan konsumen rumah 

tangga, bukan untuk kebutuhan konsumen besar/ perusahaan/ pabrik. Berbagai 
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jenis hasil laut yang diperdagangkan, antara lain ikan asin, terasi, petis, ikan segar, 

ikan pindang, kepiting, serta cumi, sedangkan untuk penjualan secara besar-

besaran nelayan biasanya langsung menjualkan ikannya kepada pengambek. Jadi, 

nelayan hanya mendaratkan ikannya di TPI baru kemudian diangkut ke tempat 

pengambek. Selain itu, di Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan terdapat 

berbagai pengolahan perikanan, seperti home industri ikan kering dan ikan 

pindang, home industri tepung ikan dan ikan kaleng, home industri terasi, serta 

home industri kerupuk yang kemudian hasil produknya dikirim atau di jual di luar 

kota. Saat ini, daya tarik wisata Puger dikelola oleh Pemerintah Desa Puger Kulon 

dan gerakan linmas yang terdiri dari 53 anggota linmas. Berdasarkan kondisi 

tersebut, perwakilan dari kepala desa, dari setiap dusun, kelompok nelayan, 

pengelola TPI, pemilik home industri, serta perwakilan dari anggota linmas dapat 

dijadikan sebagai responden untuk penilaian tingkat kesiapan masyarakat, namun 

untuk peserta Focus Group Discussion (FGD) berasal dari pemerintahan Desa 

Puger Kulon, karena sebagai pengelola daya tarik wisata Puger yang terdiri dari 

sepuluh (10) perangkat desa dan enam (6) kepala dusun, dan yang mengisi kertas 

metaplan hanya sembilan (9) peserta. Berikut merupakan hasil dari Focus Group 

Discussion (FGD) yang dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4. 6 Hasil dari Focus Group Discussion (FGD) 
No. Peserta FGD Aspek Masalah Saran/ masukan 

1. Aparat desa  Social assets (budaya) Kurangnya promosi mengenai event 

budaya ke luar daerah dan tidak masuk 

dalam kalender wisata Kab. Jember 

Pengemasan acara dan promosi yang 

baik, serta keterlibatan pihak Pemda 

Tk. II Kab. Jember 

Sarana dan prasarana penunjang 
pariwisata 

Belum adanya toilet umum dan 
penyediaan air bersih untuk toilet 

umum, mandi dan bilas, serta 

penghijauan 

Pembangunan fasilitas toilet umum dan 
pengadaan air bersih untuk toilet 

umum,  mandi dan , serta penghijauan 

dari PDAM yang langsung dari saluran 

pipa air bersih, sehingga tidak lagi 

menggunakan mobil tangki 

Organisasi Belum adanya organisasi khusus 
pariwisata, karena selama ini daya tarik 

wisata Puger dikelola oleh Pemerintah 

Desa Puger Kulon, sehingga setiap 

pergantian pimpinan juga akan berganti 

kebijakan 

Perlunya untuk pembentukan lembaga 
khusus bidang pariwisata dan payung 

hukum yang pasti, sehingga ada 

pengelolaan daya tarik wisata Puger 

yang berkesinambungan dan 

berlanjutan 

Kegiatan ekonomi Pengelolaan yang kurang baik dan 

kurangnya kerjasama antara beberapa 
pihak terkait, sehingga terkesan 

individual 

Kerjasama dan pengelolaan yang baik 

akan banyak memberikan keuntungan 
baik pemdes, pedagang ikan, 

persewaaan perahu, warung, dan pihak 

terkait lainnya. 

Proses pembelajaran Belum pernah ada sosialisasi karena 

selama ini daya tarik wisata Pantai 

Pancer Puger dikelola oleh Pemdes 

Puger, dan tidak ada peran serta dari 
Pemda Tk. II Kab. Jember 

Adanya pelatihan dan dorongan 

managemen yang  baik dari Pemda Tk. 

II Kab. Jember. 

2. Aparat desa Social assets (budaya) Tidak ada permasalahan yang sangat 

mendasar terkait event budaya, seperti 

petik laut 

Desa Puger Kulon dalam 

mempromosikan budaya melalui media 

yang ada, misalnya radio dan media 

cetak 

Sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata 

Sarana dan prasarana penunjang kurang 

memadai karena pariwisata Puger 

Perlunya pembangunan loket masuk, 

penghijauan dan lain-lain 
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No. Peserta FGD Aspek Masalah Saran/ masukan 

sekarang (tahun 2014) mulai dalam 

tahap pembangunan 

Organisasi Sementara masih belum adanya 

organisasi dalam bidang pariwisata, 

karena daya tarik wisata Puger masih 

dikelola oleh pemerintah Desa Puger 

Kulon 

Diharapkan dapat mengundang investor 

masuk ke Desa Puger Kulon 

Kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi terutama dalam 

bidang pariwisata sangat menunjang 

ekonomi masyarakat Puger Kulon, 

namun masyarakat belum memiliki 

pemahaman terkait hal tersebut. 

Diharapkan  masyarakat sekitar lokasi 

daya tarik wisata Puger lebih pro aktif 

dalam bidang pariwisata 

Proses pembelajaran Pelatihan/ sosialisasi sudah pernah ada, 

tetapi belum maksimal, misalnya 

pelatihan mengenai desa tanggap 

bencana di sekitar daerah pesisir dan 

lain-lain 

Perlunya ada keberlanjutan dalam 

pelatihan/ sosialisasi mengenai 

pengemasan home industri dan lain-lain 

yang dapat menunjang kegiatan 

pariwisata 

3. Aparat desa Social assets (budaya) Budaya yang paling menonjol adalah 
petik laut atau larung sesaji, namun 

permasalahannya karena kurangnya 

dukungan dari instansi terkait terhadap 

event budaya atau petik laut 

Perlu adanya dukungan dari masyarakat 
setempat terutama masalah dana untuk 

kegiatan agenda seni budaya, karena 

selama ini semua kegiatan ditanggung 

oleh kepala desa 

Sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata 

Kurangnya fasilitas umum, seperti toilet 

umum, akses jalan yang kurang 

mendukung, sehingga sangat 
mengganggu akses wisatawan untuk 

berkunjung ke Pantai Pancer Puger 

- 

Organisasi Kurangnya pro aktif organisasi untuk 

mengelola daya tarik wisata Puger 

Diharapkan adanya pembinaan dari 

instansi terkait terutama dari Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Jember 

Kegiatan ekonomi Masyarakat belum mendapatkan 

keuntungan dari hasil kegiatan wisata. 

Perlu adanya promosi dan media agar 

masyarakat luar Puger mengetahui 
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No. Peserta FGD Aspek Masalah Saran/ masukan 

bahwa masyarakat Puger memiliki 

produk unggulan termasuk kerajinan 

miniatur perahu, industri terasi dan 

lain-lain 

Proses pembelajaran Sudah adanya pelatihan dalam hal 

keselamatan pengunjung pariwisata, 

misalnya SAR, namun masih beberapa 

kelompok orang yang ikutserta dalam 

kegiatan tersebut, seperti gerakan 

linmas 

Perlunya banyaknya pelatihan-

pelatihan lainnya yang dapat 

mendukung kegiatan pariwisata Puger 

4. Aparat desa Social assets (budaya) Masyarakat belum menyadari 

pentingnya potensi budaya untuk 

dilestarikan 

Semeriah apapun perayaan untuk 

melestarikan budaya petik laut, namun 

yang penting adalah tidak boleh 

meninggalkan kegiatan adat tersebut,  

meskipun ada tata cara yang dikurang 

maupun ditambah 

Sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata 

Keterbatasan dana dalam 

pengembangan maupun pembangunan 

sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata 

Pengajuan dana untuk pemerintah, serta 

pemerintah dapat memberikan dana/ 

pinjamam modal kepada pemimpin 

desa 

Organisasi Kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

berorganisasi 

Sosialisasi kepada masyarakat dalam 

pentingnya berorganisasi dan 

pentingnya pembentukan kelembagaan 

bagi kelangsungan interaksi antara satu 

masyarakat dengan masyarakat lainnya 

Kegiatan ekonomi Ketidakseimbangan antara masa panen 

dan masa paceklik 

Mengantisipasi masa paceklik dengan 

usaha yang menghasilkan 

Proses pembelajaran Belum tepenuhinya semua sarana dan 

prasarana yang ada di lokasi daya tarik 

wisata Puger 

Meningkatkan atau menggiatkan 

pembangunan utamanya penghijauan 

atau hutan buatan di sekitar daya tarik 

wisata Puger 

5. Aparat desa Social assets (budaya) Terkait dengan kegiatan budaya tidak 

ada permasalahan dengan masyarakat 

Perlunya peningkatan promosi terhadap 

kegiatan event budaya 
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No. Peserta FGD Aspek Masalah Saran/ masukan 

karena sudah menjadi tradisi 

masyarakat Puger Kulon dan Puger 

Wetan untuk mempromosikan melalui 

publikasi dari radio maupun spanduk 

dari sponsor 

Sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata 

Minimnya lampu penerangan jalan, 

sehingga untuk malam hari kurang 

aman, padahal banyaknya nelayan 

melewati sekitar lokasi daya tarik wisata 

Perlunya penataan sarana dan prasarana 

penunjang pariwisata, seperti warung-

warung makan, akses jalan dan lain-

lain , serta penataan lampu penerangan 

jalan dan perlunya dukungan maupun 

bantuan dari pemerintah 

Organisasi Adanya ormas kepemudaan GMG 

(Generasi muda Gedangan) yang 

disebut juga dengan karang taruna, 

namun belum terlibat keseluruhan 

dalam pariwisata 

Perlu pembinaan dan peranserta dari 

masyarakat dan instansi yang terkait 

agar dapat memajukan ormas pemuda 

tersebut 

Kegiatan ekonomi Keuntungan secara ekonomi hanya pada 

masyarakat yang berjualan  di sekitar 

lokasi daya tarik wisata Puger (pesisir) 

Perlunya pro aktif masyarakat Puger 

dan pembinaan dari pemerintah 

maupun instansi terkait 

Proses pembelajaran - - 

6. Aparat desa Social assets (budaya) - Setiap satu tahun sekali adat istiadat 

dan budaya di Puger sampai saat ini 

(tahun 2014) masih tetap dilestarikan 

yaitu, petik laut dan selamatan desa, 

sehingga dalam hal ini diharapkan 
masyarakat dapat menjaga kebudayaan 

tersebut untuk tetap dilestarikan. 

Sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata 

Adanya kendala terkait dengan 

infrastruktur seperti akses jalan, dan 

beberapa fasilitas umum, seperti toilet 

umum 

Saat ini untuk infrastruktur mulai dalam 

tahap pembangunan 

Organisasi - - 

Kegiatan ekonomi - - 
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No. Peserta FGD Aspek Masalah Saran/ masukan 

Proses pembelajaran - - 

7. Aparat desa Social assets (budaya) Adanya kurang memiliki dari 

masyarakat terhadap budaya petik laut, 

serta  

dukungan pemerintah yang belum 

optimal 

Memotivasi masyarakat, serta perlunya  

peran aktif pemerintah 

Sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata 

Jalan masih belum memadai, tempat 

yang gersang dan panas karena 

banyaknya tanaman penghijauan yang 

mati karena kurangnya penyiraman dari 

jaringan air bersih, serta belum adanya 

fasilitas umum dan dukungan 

pemerintah yang belum maksimal 

Perbaikan dan pembuatan jalan, 

membangun kesadaran masyarakat agar 

peduli terhadap lingkungan, seperti 

kegiatan penghijauan dan pembuatan 

saluran jaringan air bersih,  

pengadaan sarana dan prasarana umum, 

serta dukungan pemerintah lebih 

optimal 

Organisasi - Adanya gerakan linmas yang terdiri 

dari 53 anggota, sehingga diharapkan 

anggota linmas juga dapat mengajak 

masyarakat lainnya untuk ikut 

berperanserta dalam kegiatan 

pariwisata 

Kegiatan ekonomi Keuntungan lebih banyak pada 

pemerintah desa sebagai pengelola daya 

tarik wisata Puger 

Perlunya pemberdayaan masyarakat 

Proses pembelajaran Sosialisasi sudah sering dilakukan, 

namun pemahaman masyarakat yang 
masih kurang 

Diintensifkan sosialisasi dan 

pendekatan kepada seluruh masyarakat 

8. Aparat desa Social assets (budaya) - - 

Sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata 

Sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata yang belum memadai, seperti 

pos keamanan yang kurang, serta akses 

jalan yang belum memadai karena 

perkerasannya berupa batu dan pasir 

Penyediaan fasilitas keamanan 

Organisasi - - 
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No. Peserta FGD Aspek Masalah Saran/ masukan 

Kegiatan ekonomi Kurangnya promosi dan pemasaran 

produk lokal, seperti oleh-oleh khas 

Puger, tempat usaha kurang memadai, 

modal usaha terbatas untuk 

mengembangkan usaha, serta tidak 

adanya tempat yang tertata di daerah 

wisata untuk menjual atau memasarkan 

hasil produksi, seperti kios oleh-oleh 

Tempat usaha harus diperluas untuk 

mengembangkan produksi, perlunya 

bantual modal usaha, serta perlunya 

penataan tempat di daerah wisata 

berupa kios-kios khusus untuk 

memasarkan hasil produksi kepada 

wisatawan 

Proses pembelajaran - - 

9. Aparat desa Social assets (budaya) Kebudayaan masyarakat berupa 

kesenian geladen belum dipromosikan 

sebagai daya tarik wisata 

Peningkatan promosi daya tarik wisata 

budaya 

Sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata 

Banyak sampah yang berserakan di 

sekitar tempat pelelangan ikan, maupun 

dipinggir pantai, serta banyak limbah 

perikanan yang menimbulkan bau tidak 

sedap karena tidak dikelola dengan baik 

Mengajak masyarakat untuk mengelola 

sampah dan limbah perikanan 

Organisasi - - 

Kegiatan ekonomi Kurangnya kemampuan SDM untuk 

mengembangkan usaha 

Kemampuan SDM perlu ditingkatkan 

Proses pembelajaran Kurangnya pembinaan kepada 

masyarakat mengenai pariwisata 

Pengadaan sosialisasi, pelatihan, dan 

pembinaan managemen pariwisata 
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Berdasarkan hasil dari Focus Group Discussion (FGD), maka dapat dilihat 

bahwa pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger masih belum 

optimal, dilihat dari daya tarik wisata, fasilitas umum dan prasarana umum, 

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat yang digolongkan dari aspek-

aspek keberdayaan Community Based Tourism (CBT) yang dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Social assets (budaya) terkait dengan daya tarik wisata budaya, yaitu 

adanya petik laut/ larung sesaji dan kesenian geladen, permasalahan terkait 

daya tarik wisata budaya tersebut karena kurangnya promosi ke luar 

daerah, kurangnya dukungan dari instansi terkait terhadap event budaya, 

serta adanya masyarakat yang belum menyadari pentingnya potensi 

budaya untuk dilestarikan. 

2. Sarana dan prasarana terkait dengan fasilitas umum, prasarana umum, 

fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas. Permasalahan terkait fasilitas umum, 

yaitu belum adanya toilet umum dan pos keamanan; untuk permasalahan 

terkait dengan fasilitas pariwisata, yaitu belum adanya kios oleh-oleh, dan 

belum tertatanya warung-warung makan di sekitar lokasi wisata; untuk 

permasalahan terkait dengan prasarana umum, yaitu belum adanya 

jaringan air bersih untuk toilet umum, sarana bilas, dan penghijauan, 

minimnya lampu penerangan jalan, kurangnya sistem pengelolaan sampah 

dan limbah, sehingga banyak sampah yang berserakan dan adanya limbah 

perikanan yang menimbulkan bau tidak sedap terutama di sekitar Tempat 

Pelelangan Ikan; untuk permasalahan terkait dengan aksesibilitas, yaitu 

akses jalan yang kurang mendukung karena perkerasan jalan berupa pasir 

dan batu. Beberapa permasalahan-permasalahan tersebut dapat disebabkan 

karena keterbatasan dana, serta kurangnya dukungan dari pemerintah 

setempat dalam pembangunan sarana dan prasarana penunjag pariwisata, 

namun terdapat beberapa dari sarana dan prasarana tersebut sudah dalam 

tahap pembangunan, seperti pembangunan jalan.  

3. Permasalahan terkait dengan organisasi, seperti belum adanya organisasi 

khusus pariwisata, karena selama ini daya tarik wisata Puger dikelola oleh 

Pemerintah Desa Puger Kulon, sehingga setiap pergantian pimpinan akan 
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berganti kebijakan, selain itu kurangnya pro aktif organisasi, serta 

kurangnya kesadaran masyarakat untuk berorganisasi. 

4. Permasalahan terkait dengan kegiatan ekonomi, yaitu kurangnya 

kerjasama dengan pihak terkait, sehingga terkesan individual dan tidak 

banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal, masyarakat belum 

memiliki pemahaman terhadap pentingnya mengelola potensi daya tarik 

wisata Puger untuk mendapatkan economic benefit, kurangnya promosi 

produk lokal yang seharusnya dapat menarik wisatawan sebagai oleh-oleh 

khas Puger, serta kurangnya kemampuan SDM untuk mengembangkan 

usaha untuk mendukung kegiatan pariwisata Puger. 

5. Permasalahan terkait dengan proses pembelajaran, yaitu belum pernah ada 

sosialisasi dan kurangnya pembinaan kepada masyarakat mengenai 

pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata Puger. 

Berbagai permasalahan yang ada juga terdapat saran dan masukan dari 

masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa peranan lembaga dalam bidang 

pariwisata sangat penting baik lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga 

pemerintahan, terutama aparat desa yang saat ini berperan penting dan sebagai 

pengelola daya tarik pariwisata Puger yang bekerjasama dengan Pemerintah 

Kabupaten Jember. Peran lembaga tersebut dalam pengembangan pariwisata dapat 

dijadikan sebagai fasilitator atau penghubung di antara para stakeholders 

pariwisata, misalnya antara industri pariwisata dengan masyarakat lokal maupun 

antara pengelola daya tarik wisata dengan masyarakat lokal, sehingga nantinya 

dapat mencapai tujuan dalam pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat 

(Community Based Tourism). Permasalahan dan solusi yang didapatkan, 

selanjutnya menjadi input untuk metode analisis akar masalah dan akar tujuan 

yang dapat dijelaskan pada bab 4.8 halaman 193 untuk akar masalah dan halaman  

197 untuk akar tujuan. 

4.1. 3 Jumlah Wisatawan Daya Tarik Wisata Puger 

Jumlah pengunjung yang terdapat pada di lokasi daya tarik wisata Puger 

hanya ramai pada hari-hari tertentu, misalnya pada weekend atau pada saat-saat 

libur panjang. Pada hari biasa, jumlah pengunjung daya tarik wisata Puger tidak 

lebih dari 100 pengunjung, namun pada hari-hari libur panjang, jumlah 
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pengunjung daya tarik wisata Puger kurang lebih 750 pengunjung. 

Berkembangnya destinasi pariwisata Puger dapat mendorong peningkatan jumlah 

pengunjung wisata. Banyaknya jumlah pengunjung wisata akan berdampak pada 

perekonomian masyarakat juga, mengingat bahwa pengelola daya tarik wisata 

Puger adalah Desa Puger Kulon.  

 

4. 2 Isu-Isu Strategis Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jember 

Menurut RIPP Kabupaten Jember Tahun 2006-2020, isu pembangunan 

berkelanjutan biasanya diletakkan pada porsi utama dalam setiap perencanaan. 

Salah satu aspek utama yang ditekankan dalam paradigma pembangunan 

berkelanjutan adalah tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam mekanisme 

pembangunan, sehingga diharapkan para pelaku pembangunan (pemerintah, 

masyarakat, swasta) akan mempunyai peran yang seimbang. Paradigma top down 

planning perlu diremajakan dengan lebih menerapkan bottom up planning secara 

serasi dan seimbang. Demikian halnya masyarakat Kabupaten Jember, diharapkan 

dapat mempunyai peran aktif dalam mengembangkan industri pariwisata daerah, 

sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara positif oleh seluruh masyarakat, 

khususnya masyarakat sekitar lokasi daya tarik wisata di Kabupaten Jember.  

Kewirausahaan dan profesionalisme juga merupakan isu utama dalam 

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) sangat berkaitan dengan tingkat partisipasi dalam pembangunan. Sumber 

daya manusia sektor pariwisata yang berkualitas akan mampu memahami 

mekanisme pembangunan pariwisata secara menyeluruh, sehingga pada akhirnya 

mampu memberikan kontribusi positif terhadap sektor pembangunan pariwisata. 

Potensi sektor pariwisata Kabupaten Jember yang menjanjikan perlu segera 

didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga 

dampak sektor tersebut dapat segera dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat 

Kabupaten Jember, khususnya para pelaku industri pariwisata. 
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4. 3 Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Jember 

4.3. 1 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jember tahun 

2006-2020 

Menurut Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jember 

Tahun 2006-2020, pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember didasarkan 

pada konsep sosial budaya. Konsep pengembangan sosial budaya di sektor 

pariwisata harus memperhatikan kelestarian budaya masyarakat, sehingga dalam 

menggali dan mengembangkan pariwisata sosial budaya tersebut harus 

memperhatikan: 

1. Aspek pendidikan dan pengetahuan, dimana masyarakat dan pelajar harus 

mengetahui keberadaan budaya yang dimiliki dengan memberikan 

pengetahuan tentang budaya dan adat istiadat 

2. Keberadaan sanggar-sanggar budaya masyarakat sebagai pusat penuangan 

aspirasi dan pelestarian budaya 

3. Organisasi khusus seni budaya daerah mulai dari tingkat desa sampai 

provinsi 

4. Pengadaan event-event kesenian daerah secara continue, sehingga dapat 

masuk dalam kalender wisata 

5. Cinderamata khas daerah Kabupaten Jember 

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pengembangan pariwisata 

sebagai sektor andalan dalam arti luas yang mampu menjadi salah satu penghasil 

pendapatan asli daerah dan devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, 

memperluas lapangan kerja, dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan 

pengenalan dan pemasaran produk daerah dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan secara 

terpadu dengan sarana dan prasarana pendukungnya, misalnya dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan produk unggulan pedesaan, seperti dalam 

penyediaaan cinderamata.  

Rencana tahapan pengembangan pariwisata Kabupaten Jember 

dikembangkan secara terpadu dan menyeluruh, maka perlu adanya kebijaksanaan 

pembangunan pariwisata ditinjau dari skala prioritas. Dasar pertimbangan 
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prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten Jember adalah sirkulasi objek, 

asset objek, dan kondisi objek saat ini dan prospek masa depan.  

Pengembangan pariwisata Kabupaten Jember dibagi menjadi tiga tahapan, 

berdasarkan pada pertimbangan prioritas, yaitu: 

1. Tahapan pengembangan jangka pendek, yang meliputi pemandian 

rembangan, pemandian bedadung, pantai watu ulo, dan pantai papuma. 

2. Tahapan pengembangan jangka menengah, yang meliputi pemandian 

patemon, dan taman nasional meru betiri. 

3. Tahapan pengembangan jangka panjang, yang meliputi pantai pancer, 

pulau nuso barong, pemandian kebon agung, pemandian oleng sibutong, 

air terjun tancak, pantai paseban, pantai bandealit, rowo cangak, 

pemandian beringin indah, lapangan golf glantangan. 

4.3. 2  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2008-2028 

A. Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan destinasi 

pariwisata 

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2008-

2028, menjelaskan bahwa rencana pengembangan kawasan pariwisata dilakukan 

pada tiap–tiap kecamatan yang memiliki potensi pariwisata baik alam maupun 

buatan yang ditujukan untuk peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan 

tetap menjaga keserasian dengan ekologi di sekitarnya. 

B. Permasalahan dan hambatan dalam pengembangan destinasi 

pariwisata  

Menurut RTRW Kabupaten Jember Tahun 2008-2028, pengembangan 

objek wisata di Kabupaten Jember secara umum belum dikembangkan objek 

wisata sesuai skala prioritas, kurangnya pengemasan objek secara terintegrasi, 

pengelolaan beberapa objek terkesan apa adanya, kurang terbiasa dengan kalender 

wisata, kurang promosi, akses terutama ke pantai selatan banyak yang kurang 

memadai, infrastruktur kurang memadai untuk mengkaitkan antara satu objek 

wisata dengan objek wisata lainnya. Permasalahan pengembangan sektor 

kepariwisataan lainnya adalah belum adanya infrastruktur yang cukup untuk 

mengkaitkan antara satu objek dan daya tarik wisata dengan objek dan daya tarik 

wisata lainnya, serta belum adanya paket-paket wisata yang dikelola secara baik. 
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C. Strategi pengembangan destinasi pariwisata 

Potensi dasar pariwisata Jember adalah banyaknya keindahan alam yang 

dapat menarik pangsa pasar, namun belum optimal dikembangkan. Kabupaten 

Jember memiliki berbagai atraksi budaya yang dapat dijumpai di berbagai 

wilayah, salah satunya adalah larung sesaji di pantai selatan. Potensi keindahan 

pantai selatan Jember, dapat menarik wisatawan. 

Pengembangan pariwisata Jember, antara lain adalah perlu adanya 

perintisan pengembangan jalan baru yang dapat dengan mudah ditempuh oleh 

berbagai jenis kendaraan bermotor, sehingga menunjang objek wisata alam 

disertai juga dengan pengembangan jaringan utilitas yang memadai. Peningkatan 

akomodasi dengan peningkatan jasa pelayanan baik di hotel/ losmen maupun 

kenyamanan dalam perjalanan wisata dan peningkatan kualitas produk andalan 

wisata dapat dilakukan. Pemasaran objek wisata dengan mengembangkan promosi 

wisata, kurangnya jasa pelayanan yang dikemas melalui paket perjalanan wisata 

dan peningkatan produksi kerajinan rakyat yang dapat menunjang pengembangan 

wisata sebagai cinderamata ciri khas di lokasi wisata tersebut. 

Kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Jember didasarkan dari 

dokumen RTRW Kabupaten Jember tahun 2008-2028, serta RIPP Kabupaten 

Jember Tahun 2006-2020. Analisis yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian 

antara kebijakan terkait dengan kondisi eksisiting di wilayah studi adalah analisis 

isi (content analysis) yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4. 7 Analisis Isi (Content Analysis) 
Dokumen Kebijakan Kondisi Eksisiting Keterkaitan dengan wilayah studi 

Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata 

Kabupaten Jember Tahun 

2006-2020  

Pengembangan pariwisata di 

Kabupaten Jember didasarkan 

pada konsep sosial budaya 

dengan memperhatikan aspek 

pendidikan, keberadaan 

sanggar-sanggar budaya 

masyarakat, organisasi khusus 
seni budaya daerah, pengadaan 

event-event kesenian daerah 

secara continue, cinderamata 

khas daerah Kabupaten Jember 

Kegiatan budaya yang terdapat di Pantai 

Pancer, seperti adanya upacara ritual 

larung sesaji sebagai upacara petik laut 

yang diselenggarakan oleh masyarakat 

Puger yang diadakan setiap tahun sekali 

terutama setiap tanggal 15 Suro. Selain 

itu, terdapat adanya kesenian budaya 
tradisional yang berupa kesenian 

geladen. Desa Puger Kulon dan Desa 

Puger Wetan sebagian besar memiliki 

usaha home industri, mulai dari home 

industri terasi, kerupuk, ikan kering dan 

ikan pindang, tepung ikan dan ikan 

kaleng dan sebagainya. 

Berdasarkan kebijakan dalam RIPP Kabupaten Jember tahun 2006-

2020, kebijakan terkait konsep sosial budaya dapat diterapkan di 

lokasi daya tarik wisata Puger. Konsep yang memperhatikan aspek 

pendidikan sudah diterapkan karena dengan adanya upacara ritual 

larung sesaji membuat masyarakat lokal menyadari bahwa segala 

yang mereka miliki termasuk kearifan lokal, sehingga dapat 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang budaya yang 
layak untuk dilestarikan. Untuk keberadaan sanggar-sanggar 

budaya masyarakat juga sangat penting untuk diterapkan, namun 

belum terdapat organisasi khusus seni budaya lokal atau tingkat 

desa, sehingga masih belum memungkinkan untuk dibentuk 

sanggar-sanggar budaya masyarakat, dalam hal ini juga 

membutuhkan kesadaran dari masyarakat. Pengadaan event-event 

kesenian daerah secara continue sudah diterapkan, seperti kegiatan 

adat upacara larung sesaji setiap tanggal 15 Suro. Adanya produk 

khas lokal Puger belum sepenuhnya mendukung adanya 

pengembangan daya tarik wisata Puger, karena produk khas Puger 

melalui kegiatan home industri sebagian besar dikirimkan ke luar 

daerah. Oleh karena itu, adanya kebijakan tersebut sebaiknya juga 

didukung oleh kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan 

pemerintah desa untuk mewujudkan potensi budaya yang dapat 

mendukung berkembangnya daya tarik wisata Puger, misalnya 

melalui proses pembelajaran terkait kesenian budaya lokal, seperti 

kesenian geladen yang mulai terkikis.  

Pembangunan kepariwisataan 

diarahkan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan pendapatan 

daerah, memberdayakan 

perekonomian masyarakat, 
memperluas lapangan kerja, 

dan kesempatan berusaha, 

Daya tarik wisata Pantai Pancer Puger 

dikelola oleh Pemerintah Desa Puger 

Kulon, serta gerakan lintas masyarakat 

(linmas). Desa Puger Kulon dan Desa 

Puger Wetan selain memiliki potensi 

pariwisata juga memiliki potensi 
perikanan yang dapat mendukung 

pengembangan daya tarik wisata Puger. 

Berdasarkan kebijakan dalam RIPP Kabupaten Jember tahun 2006-

2020, pengembangan pariwisata Puger tersebut harusnya mampu 

meningkatkan perekonomian masyarakat lokal melalui pengenalan 

dan pemasaran produk lokal, seperti home industri, sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun saat ini 

masyarakat setempat belum terlibat dalam mengelola dan 
mengembangan destinasi pariwisata Puger, hanya terdapat 

kelompok tertentu, seperti perangkat desa dan anggota linmas. Hal 
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Dokumen Kebijakan Kondisi Eksisiting Keterkaitan dengan wilayah studi 

serta meningkatkan 

pengenalan dan pemasaran 

produk daerah dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  

Adanya potensi perikanan Puger sudah 

diolah menjadi berbagai macam produk 

unggulan, seperti terasi, kerupuk, ikan 

kering dan ikan pindang, tepung ikan dan 
ikan kaleng dan sebagainya. Sebagian 

besar hasil produk dari kegiatan home 

industri dijual atau dikirim ke luar 

daerah.  

ini juga disebabkan karena masih rendahnya pemahaman dan 

kesadaran masyarakat, serta kurangnya inisiatif masyarakat dalam 

memanfaatkan sumber daya yang ada. Masyarakat setempat 

diharapkan dapat membangun dan mengelola secara langsung 
fasilitas pelayanan wisata, sehingga selain dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat lokal, juga dapat meningkatkan 

pendapatan daerah. Adanya kebijakan tersebut dapat diterapkan, 

namun harusnya juga disinkronisasi antara komunitas lokal dengan 

pemerintah kabupaten, misalnya perlu adanya kegiatan penyuluhan 

maupun pelatihan untuk meningkatkan produk khas Puger, karena 

selama ini Kabupaten Jember sebagai suatu sentra produksi 

perikanan, salah satunya potensi perikanan Puger, sehingga hal ini 

juga perlu digarap dengan maksimal agar dapat mengangkat produk 

unggulan, yaitu oleh-oleh khas daerah lokal. 

Pembangunan kepariwisataan 

dilaksanakan secara terpadu 

dengan sarana dan prasarana 

pendukungnya 

Sarana dan prasarana yang terdapat di 

lokasi daya tarik wisata Puger belum 

dibangun dengan optimal dan masih 

terbatas, misalnya untuk prasarana umum 

belum terdapat jaringan air bersih, 

minimnya jaringan listrik di sekitar 

lokasi daya tarik wisata Puger; untuk 

fasilitas umum belum terdapat pos 

keamanan, tempat sampah, toilet umum/ 

sarana bilas, dan sarana ibadah; untuk 

fasilitas pariwisata belum terdapat toko/ 

kios souvenir/ produk oleh-oleh khas 

Puger. Selain itu, aksesibilitas yang 

berupa jaringan jalan masih berupa 
perkerasan pasir dan batu, namun saat ini 

dalam tahap pembangunan perkerasan 

jalan. 

Berdasarkan kebijakan dalam RIPP Kabupaten Jember tahun 2006-

2020, kebijakan terkait pembangunan sarana dan prasarana 

pendukung pariwisata secara terpadu dapat diterapkan di lokasi 

daya tarik wisata Puger, namun saat ini adanya sarana dan 

prasarana penunjang pariwisata belum dibangun dengan optimal. 

Hal ini dikarenakan pemerintah dan masyarakat setempat belum 

mengelola dan mengembangkan potensi yang ada untuk menjaring 

wisatawan karena sarana dan prasarana penunjang wisata Puger 

masih terbatas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebijakan 

tersebut di lokasi wilayah studi, maka diharapkan terdapat 

kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa 

untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, misalnya 

adanya bantuan dana untuk membangun beberapa fasilitas-fasilitas 

pelayanan wisata Puger.  

Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Jember 

Rencana pengembangan 

kawasan pariwisata dilakukan 

Daya tarik wisata Pantai Pancer Puger 

dapat berupa daya tarik wisata alam, 

Kebijakan yang ada di RTRW Kabupaten Jember tahun 2008-2028 

juga dapat diterapkan di lokasi daya tarik wisata Puger, karena 
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Dokumen Kebijakan Kondisi Eksisiting Keterkaitan dengan wilayah studi 

Tahun 2008-2028 pada tiap–tiap kecamatan yang 

memiliki potensi pariwisata 

baik alam maupun buatan yang 

ditujukan untuk peningkatan 
perekonomian masyarakat 

lokal dan tetap menjaga 

keserasian dengan ekologi di 

sekitarnya. 

buatan, dan budaya. Daya tarik wisata 

Puger dikelola oleh Pemerintah Desa 

Puger Kulon, serta gerakan lintas 

masyarakat (linmas). Sebanyak 94% 
komunitas menyatakan bahwa pemimpin 

berpengaruh terhadap kegiatan/ usaha 

desa dalam pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata 

Puger. Beberapa permasalahan terkait 

dengan kondisi lingkungan bahwa 

kondisi kebersihan di Pantai Pancer 

kurang terjaga, selain itu lokasi PPI yang 

terlihat kotor dan kumuh, serta 

banyaknya sampah yang tidak dikelola 

dengan baik, terutama di pinggir pantai 

dan di sekitar Tempat Pelelangan Ikan. 

pengembangan pariwisata ditujukan untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat lokal, maka sangat penting untuk 

diterapkan di lokasi daya tarik wisata Puger. Hal ini disebabkan 

karena wisata tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa Puger Kulon 
yang nantinya diharapkan masyarakat juga mampu berperan serta 

aktif dalam pengembangan potensi daya tarik wisata, salah satunya 

dapat melalui penjualan produk khas Puger, karena Puger dikenal 

sebagai sentra produksi perikanan. Puger selain memiliki potensi 

pariwisata juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar di 

Kabupaten Jember. Oleh karena itu, perlunya ada kebijakan khusus 

mengenai pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata 

Puger, terutama terkait pemberdayaan masyarakat maupun 

pengelolaan lingkungan di sekitarnya. 

Pengembangan pariwisata 

Kabupaten Jember, antara lain: 

- Pengembangan jalan baru 

disertai juga dengan 

pengembangan jaringan 

utilitas yang memadai 

- Peningkatan akomodasi 

dengan peningkatan jasa 

pelayanan baik di hotel/ 

losmen  

- Pemasaran objek wisata 

dengan mengembangan 
promosi wisata 

- Peningkatan produksi 

kerajinan rakyat sebagai 

cinderamata ciri khas di 

lokasi wisata tersebut 

- Jaringan jalan menuju lokasi daya tarik 

wisata Pantai Pancer Puger berupa 

perkerasan pasir dan batu (sirtu), dan 

pada jalan masuknya terdapat jalan 

yang kondisinya rusak dan berlubang. 

Selain itu, belum adanya 

pengembangan jaringan utilitas yang 

memadai, misalnya belum adanya 

jaringan air bersih, minimnya jaringan 

listrik, dan masih belum tersedia 

jaringan persampahan.  

- Belum adanya akomodasi, seperti hotel 
atau losmen mengingat bahwa 

pengembangan destinasi pariwisata 

Puger masih belum maksimal dan 

jumlah pengunjungnya juga masih 

minim karena hanya ramai pada hari-

 Kebijakan terkait pembangunan jalan sudah mulai dijalankan dan ـ

saat ini masih dalam proses pembangunan perkerasan jalan dari 

batu rasak putih yang merupakan proyek dari kementrian 

pekerjaan umum, sedangkan untuk pembangunan jaringan utilitas 

masih minim karena ketersediaan dana yang terbatas. Oleh karena 

itu, untuk pembangunan jaringan utilitas perlu adanya kerjasama 

antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa terkait dana 

yang diperlukan dalam pembangunan jaringan utilitas. 

 ,Kebijakan terkait peningkatan akomodasi masih belum terlaksana ـ

karena belum adanya ketersediaan akomodasi, seperti hotel/ 

losmen yang terdapat di sekitar daerah wisata, mengingat 

pengunjung wisata masih minim, sehingga untuk saat ini lebih 
difokuskan dalam pengembangan sarana dan prasarana 

penunjang, seperti perbaikan jalan, pembangunan jaringan utilitas, 

pengembangan fasilitas pelayanan wisata, seperti peningkatan 

wisata kuliner dan lain-lain untuk menarik pengunjung atau 

wisatawan. Oleh karena itu, untuk kebijakan terkait peningkatan 
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Dokumen Kebijakan Kondisi Eksisiting Keterkaitan dengan wilayah studi 

hari tertentu, misalnya pada weekend 

atau pada saat libur panjang. 

- Belum adanya promosi wisata yang 

dilakukan melalui pembuatan website, 
namun sudah terdapat beberapa surat 

kabar yang mulai mempromosikan 

kegiatan wisata Puger, seperti upacara 

larung sesaji atau petik laut yang 

dilakukan di Pantai Pancer Puger. 

- Adanya kerajinan rakyat sebagai 

cinderamata ciri khas di lokasi wisata, 

yaitu produk khas yang berupa hasil 

kegiatan home industri seperti terasi, 

kerupuk, ikan kering dan ikan pindang, 

tepung ikan dan ikan kaleng dan 

sebagainya. Selain itu, masih 

minimnya kegiatan kerajinan, seperti 

pembuatan daur ulang sampah menjadi 

tas, serta pembuatan kerajinan dari 

kerang dan lain-lain. 

akomodasi masih perlu ditinjau kembali jika untuk lokasi daya 

tarik wisata Puger, karena berdasarkan kondisi eksisiting masih 

belum memungkinkan untuk dibangun hotel maupun losmen 

mengingat jumlah pengunjung juga masih minim, serta perlunya 
kebijakan khusus terkait pengembangan sarana dan prasarana 

penunjang pariwisata Puger. Di sekitar daya tarik wisata juga 

terdapat permukiman nelayan. Adanya permukiman nelayan dapat 

dijadikan sebagai kampung wisata nelayan yang bersinergi antara 

potensi wisata berupa wisata alam pantai dan wisata perikanan 

laut, dan juga diharapkan dapat menjadi penginapan untuk 

pengunjung nantinya. 

- Kebijakan terkait pemasaran objek wisata dengan 

mengembangkan promosi wisata dapat diterapkan, sehingga 

pemerintah harus siap memfasilitasi dalam promosi dan 

pemasaran, yaitu dengan menitipkan karya atau produk lokal di 

kios-kios, misalnya di sekitar lokasi wisata, serta membuat atau 

memiliki website pemkab yang dapat dimanfaatkan untuk 

promosi dan pemasaran secara online. 

- Kebijakan terkait peningkatan produksi kerajinan rakyat dapat 

diterapkan, karena dengan adanya produk kerajinan rakyat dapat 

mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat. Oleh 
karena itu, perlu untuk membentuk komunitas suatu usaha, 

sehingga pemerintah akan lebih mudah mendorong usaha tersebut 

dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang akan dibutuhkan untuk 

meningkatkan produk kerajinan rakyat. 

Kegiatan pariwisata diarahkan 

pada wisata bahari yang 

didukung oleh industri 
kerajinan rakyat berbasis 

kelautan. 

Desa Puger Kulon dan Puger Wetan 

merupakan kawasan yang memiliki 

potensi perikanan, serta kegiatan 
pariwisata. Pantai Pancer Puger 

merupakan salah satu daerah dengan 

potensi bahari yang besar. Pemerintah 

Kabupaten Jember akan membawa Puger 

menuju program wisata bahari yang 

Kebijakan tersebut dapat diterapkan, karena Puger memiliki 

kekayaan alam mulai dari adanya pantai, cagar alam, maupun 

pulau-pulau kecil. Saat ini, untuk program wisata bahari masih 
belum ada perkembangan. Selain itu, dengan adanya potensi wisata 

pantai dan perikanan, terdapat rencana adanya peningkatan dan 

pengembangan wisata kuliner karena Puger juga memiliki potensi 

dominan perikanan, sehingga dalam hal ini untuk memperoleh 

manfaat optimal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan 
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Dokumen Kebijakan Kondisi Eksisiting Keterkaitan dengan wilayah studi 

ditandai dengan launching tour oleh 

Bupati Jember pada tahun 2009, namun, 

sampai saat ini tidak ada perkembangan 

sama sekali. Oleh karena itu, pemerintah 
Desa Puger Kulon yang membawahi 

wilayah tersebut berusaha mengangkat 

wisata bahari. Puger sebagai daerah 

pantai, sangat tepat jika dijadikan daya 

tarik wisata bahari, mengingat adanya 

pulau-pulau kecil yang menjadi kekayaan 

alam tersendiri bagi Puger, seperti 

dilaporkan oleh Radar Banyuwangi 

(2013). 

pariwisata tersebut, maka pembangunan perikanan dan 

kepariwisataan perlu dikelola secara terpadu dengan upaya 

peningkatan wisata kuliner tersebut. Untuk mewujudkan hal 

tersebut juga perlu kerjasama antara pihak pemerintah kabupaten, 
pemerintah desa, serta masyarakat.  

Sumber: Hasil Analisis, 2014 
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Menurut analisis isi (content analysis) pada Tabel 4.7 dapat disimpulkan 

bahwa semua kebijakan pariwisata Kabupaten Jember dapat diterapkan di lokasi 

daya tarik wisata Puger, meskipun juga terdapat beberapa kebijakan yang masih 

belum memungkinkan untuk diterapkan, seperti peningkatan akomodasi yang 

berupa hotel maupun losmen karena jumlah pengunjung yang minim, serta 

perlunya kebijakan khusus terkait pengembangan sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata Puger. Oleh karena itu, untuk kebijakan terkait peningkatan akomodasi 

masih perlu ditinjau kembali jika untuk lokasi daya tarik wisata Puger. 

Berdasarkan kebijakan RIPP Tahun 2006-2020 maupun RTRW Tahun 2008-2028 

dan kondisi eksisiting, maka juga perlu adanya kerjasama antara stakeholder 

terkait baik pemerintah kabupaten, pemerintah desa maupun masyarakat, sehingga 

pemerintah Kabupaten Jember nantinya dapat membantu menyiapkan masyarakat 

Puger agar dapat berperanserta aktif dalam mengembangkan destinasi pariwisata 

Puger. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mengadakan pembinaan 

maupun pelatihan dengan masyarakat lokal untuk meningkatkan usaha melalui 

produk khas Puger yang didukung dengan adanya potensi perikanan Puger, dapat 

membuat kerajinan dari hasil laut. Pemerintah juga diharapkan dapat menghimbau 

masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang 

sampah di sembarang tempat, serta ikut menjaga keamanan pengunjung, sehingga 

dengan kebijakan-kebijakan terkait pariwisata Kabupaten Jember tersebut dapat 

diimplementasikan sesuai dengan kondisi wilayah studi. Masyarakat juga 

diharapkan lebih peduli dan berperan aktif dengan melibatkan diri dalam 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger.  

 

4. 4 Analisis Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Wisatawan terhadap 

Destinasi Pariwisata Puger 

Tingkat kepuasan dan kepentingan wisatawan terhadap destinasi 

pariwisata Puger dapat dilihat melalui destinasi pariwisata yang terdapat di lokasi 

daya tarik wisata Puger. Keberlangsungan pariwisata juga dipengaruhi oleh 

tingkat kepuasan dan kepentingan wisatawan terhadap segala sesuatu yang ada di 

daerah tujuan wisata. Tingkat kepuasan dan kepentingan wisatawan sangat 

tergantung pada kualitas produk wisata yang akan dijual dan apakah sudah 
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memenuhi keinginan/ harapan dari wisatawan atau belum. Tingkat kepuasan 

wisatawan terhadap masing-masing atribut/ pernyataan digambarkan oleh tingkat 

kesesuaian antara penilaian pendapat terhadap kualitas dan penilaian tingkat 

kepentingan terhadap masing-masing atribut/ pernyataan dari variabel destinasi 

pariwisata. Tabel 4.8 merupakan hasil perhitungan dari analisis tingkat kepuasan 

dan kepentingan wisatawan terhadap destinasi pariwisata Puger dengan 

menggunakan analisis IPA.  

Tabel 4. 8 Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Wisatawan terhadap Destinasi 

Pariwisata Puger 

Variabel No. Pernyataan Xi Yi Tki X  Y  Kuadran 

Daya tarik 

wisata alam 

1 

Keindahan dan 

keunikan Pantai 

Pancer 

136 154 88% 3,78 4,28 I 

2 

Keindahan dan 

keunikan Cagar 

Alam Watangan 

128 144 89% 3,56 4,00 I 

3 

Keteduhan 

vegetasi/ kondisi 

penghijauan 
Pantai Pancer  

86 173 50% 2,39 4,81 IV 

Daya tarik 

wisata 

buatan 

4 

Kondisi 

breakwater 

(pemecah 

gelombang) 

142 160 89% 3,94 4,44 I 

5 

Kondisi kolam 

renang di Cagar 

Alam Watangan 

97 129 75% 2,69 3,58 III 

6 

Adanya makanan 

dan minuman 

khas daerah lokal 

111 152 73% 3,08 4,22 I 

7 

Adanya 

cinderamata/ 

souvenir 

(kerajinan 

tangan) maupun 

produk lokal 

khas daerah yang 

unik 

93 154 60% 2,58 4,28 IV 

Daya tarik 

wisata 

budaya 

8 

Keunikan 

upacara adat atau 

larung sesaji 

139 148 94% 3,86 4,11 I 

9 
Keunikan 
kesenian geladen 

83 142 58% 2,31 3,94 IV 

Prasarana 

umum 

10 

Ketersediaan 

jaringan air 

bersih 

61 155 39% 1,69 4,31 IV 

11 
Ketersediaan 

jaringan listrik 
102 142 72% 2,83 3,94 IV 
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Variabel No. Pernyataan Xi Yi Tki X  Y  Kuadran 

12 

Ketersediaan 
jaringan 

komunikasi di 

sekitar lokasi 

wisata 

129 120 108% 3,58 3,33 II 

Fasilitas 

umum 

13 

Ketersediaan dan 

kondisi pos 
keamanan di 

Pantai Pancer 

97 165 59% 2,69 4,58 IV 

14 

Ketersediaan dan 

kondisi pos 

keamanan di 

tempat 

pelelangan ikan 

122 106 115% 3,39 2,94 II 

15 

Ketersediaan dan 

kondisi  tempat 

parkir di Pantai 

Pancer  

91 150 61% 2,53 4,17 IV 

16 

Ketersediaan dan 

kondisi  tempat 

parkir di tempat 

pelelangan ikan 

103 129 80% 2,86 3,58 III 

17 

Kondisi 

kebersihan Pantai 

Pancer 

103 143 72% 2,86 3,97 IV 

18 

Kondisi 

kebersihan 

tempat 

pelelangan ikan 

84 142 59% 2,33 3,94 IV 

19 

 Kondisi 
kebersihan 

tempat pelabuhan 

pendaratan ikan 

95 141 67% 2,64 3,92 IV 

20 

Ketersediaan 

tempat sampah 

dan rambu 

peringatan 
tentang 

kebersihan di 

Pantai Pancer 

78 143 55% 2,17 3,97 IV 

21 

Ketersediaan 

tempat sampah 

dan rambu 

peringatan 
tentang 

kebersihan di 

tempat 

pelelangan ikan 

82 144 57% 2,28 4,00 IV 

22 

Keterdiaan dan 

kondisi sarana 
bilas/ toilet di 

Pantai Pancer 

84 156 54% 2,33 4,33 IV 

23 

Ketersediaan dan 

kondisi toilet 

umum di tempat 

pelelangan ikan 

70 130 54% 1,94 3,61 III 
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Variabel No. Pernyataan Xi Yi Tki X  Y  Kuadran 

24 

Ketersediaan 

sarana ibadah di 

Pantai Pancer 

54 144 38% 1,50 4,00 IV 

25 

Ketersediaan 

sarana ibadah di 

tempat 

pelelangan ikan 

66 127 52% 1,83 3,53 III 

26 

Biaya tiket 

masuk Pantai 

Pancer yang 

terjangkau 

147 98 150% 4,08 2,72 II 

27 

Biaya perjalanan 

menuju Cagar 

Alam Watangan 

143 106 135% 3,97 2,94 II 

Fasilitas 

pariwisata 

28 

Terdapatnya 

rambu-rambu 

petunjuk jalan 

dan arah menuju 

Pantai Pancer 

116 134 87% 3,22 3,72 II 

29 

Terdapatnya 

rambu-rambu 

petunjuk jalan 

dan arah menuju 

tempat 

pelelangan ikan 

111 135 82% 3,08 3,75 II 

30 

Keteraturan 

penempatan 

fasilitas dan 

infrastrukur 

wisata di Pantai 

Pancer 

101 142 71% 2,81 3,94 IV 

31 

Keteraturan 

penempatan 

fasilitas dan 

infrastrukur 

wisata di tempat 

pelelangan ikan 

99 141 70% 2,75 3,92 IV 

32 

Adanya pusat 

informasi dan 

pelayanan (loket 

wisata)  

95 124 77% 2,64 3,44 III 

33 

Ketersediaan dan 

kondisi tempat 
makan dan 

minum (warung 

makan) di Pantai 

Pancer 

102 145 70% 2,83 4,03 IV 

34 

Ketersediaan dan 

kondisi tempat 

makan dan 
minum (warung 

makan) di tempat 

pelelangan ikan 

99 112 88% 2,75 3,11 III 

35 

Ketersediaan 

toko/ kios 

souvenir 

94 141 67% 2,61 3,92 IV 
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Variabel No. Pernyataan Xi Yi Tki X  Y  Kuadran 

36 
Ketersediaan dan 

kondisi gazebo  
128 127 101% 3,56 3,53 II 

Aksesibilitas 

37 

Kondisi jaringan 

jalan menuju 

Pantai Pancer 

80 171 47% 2,22 4,75 IV 

38 

Kondisi jaringan 

jalan menuju 

tempat 

pelelangan ikan 

112 162 69% 3,11 4,50 I 

39 

Kemudahan 

mencapai lokasi 

wisata Pantai 

Pancer 

136 149 91% 3,78 4,14 I 

40 

Kemudahan 

mencapai tempat 

pelelangan ikan 

134 142 94% 3,72 3,94 I 

41 

Kondisi perahu 
menuju Cagar 

Alam Watangan 

(Pulau Kucur) 

124 147 84% 3,44 4,08 I 

Masyarakat 42 

Sikap masyarakat 

lokal terhadap 

pengunjung 
wisata 

(menampilkan 

senyum dan 

keramahtamahan) 

112 121 93% 3,11 3,36 II 

Total 4369 5890 (Xi/Yi)*100% 121,36 163,61  

Rata-Rata - - 74% 2,89 3,90 - 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa rata-rata dari total rata-rata nilai 

kepentingan Y , yaitu 3,90 lebih besar dibandingkan rata-rata dari total rata-rata 

nilai kepuasan X , yaitu 2,89, sehingga  
X

Y
= 0,74 atau 

X

Y
< 1 yang menunjukkan 

bahwa tingkat kepuasan terhadap destinasi pariwisata Puger masih dibawah 

standar dan belum optimal. Perhitungan dari nilai kepentingan dan kepuasan 

menghasilkan empat kuadran berbeda yang berisi variabel-variabel dengan 

prioritas penanganan yang berbeda untuk meningkatkan kepuasan wisatawan. 

Digaram IPA dapat dilihat pada Gambar 4.7.  
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Gambar 4. 7 Diagram IPA dari tingkat kepuasan dan kepentingan terhadap 

destinasi pariwisata Puger 

Titik perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y diperoleh X  (2,89) dan Y  

(3,90), sehingga dari diagram IPA dapat diketahui mana saja variabel yang 

termasuk dalam kuadran I hingga kuadran IV. Hasil pengelompokan variabel 

berdasarkan kuadran IPA dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4. 9 Pengelompokan Variabel Berdasarkan Kuadran IPA 
Kuadran Variabel No. Atribut/ Pernyataan 

Kuadran I (Keep 

Up The Good Work/ 

lanjutkan prestasi) 
Atribut  destinasi 

pariwisata Puger  

memiliki kualitas/ 

kondisi yang baik, 

sehingga wajib 

dipertahankan, 

dianggap sangat 

penting dan sangat 

memuaskan. 

Daya tarik 

wisata alam 

1 Keindahan dan keunikan Pantai Pancer 

2 Keindahan dan keunikan Cagar Alam Watangan 

Daya tarik 

wisata buatan 

4 Kondisi breakwater (pemecah gelombang) 

6 
Adanya makanan dan minuman khas daerah 

lokal 

Daya tarik 

wisata budaya 
8 Keunikan upacara adat atau larung sesaji 

Aksesibilitas  

38 
Kondisi jaringan jalan menuju tempat 

pelelangan ikan 

39 
Kemudahan mencapai lokasi wisata Pantai 

Pancer 

40 Kemudahan mencapai tempat pelelangan ikan 

41 
Kondisi perahu menuju Cagar Alam Watangan 

(Pulau Kucur) 

Kuadran II 

(Possible Overkil/ 

berlebihan) 
Atribut destinasi 

pariwisata Puger 

dianggap kurang 
penting, tetapi 

memiliki kualitas/ 

kondisi yang baik, 

Prasarana 

umum 
12 

Ketersediaan jaringan komunikasi di sekitar 

lokasi wisata 

Fasilitas umum 

14 
Ketersediaan dan kondisi pos keamanan di 

tempat pelelangan ikan 

26 
Biaya tiket masuk Pantai Pancer yang 

terjangkau 

27 Biaya perjalanan menuju Cagar Alam Watangan 

Fasilitas 28 
Terdapatnya rambu-rambu petunjuk jalan dan 

arah menuju Pantai Pancer 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00
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Kuadran II Kuadran III 
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Kuadran Variabel No. Atribut/ Pernyataan 

sehingga sangat 

memuaskan.  

 

pariwisata 
29 

Terdapatnya rambu-rambu petunjuk jalan dan 

arah menuju tempat pelelangan ikan 

36 Ketersediaan dan kondisi gazebo  

Masyarakat 42 

Sikap masyarakat lokal terhadap pengunjung 

wisata (menampilkan senyum dan 
keramahtamahan) 

Kuadran III 

(Low Priority/ 

prioritas rendah) 
Atribut destinasi 

pariwisata Puger 
dianggap kurang 

penting dan kurang 

memuaskan, 

sehingga 

memberikan manfaat 

yang kecil terhadap 

wisatawan. 

 

Daya tarik 

wisata buatan 
5 Kondisi kolam renang di Cagar Alam Watangan 

Fasilitas umum 

16 
Ketersediaan dan kondisi  tempat parkir di 

tempat pelelangan ikan 

23 
Ketersediaan dan kondisi toilet umum di tempat 

pelelangan ikan 

25 
Ketersediaan sarana ibadah di tempat 

pelelangan ikan 

Fasilitas 

pariwisata 

32 
Adanya pusat informasi dan pelayanan (loket 

wisata)  

34 

Ketersediaan dan kondisi tempat makan dan 

minum (warung makan) di tempat pelelangan 

ikan 

Kuadran IV 

(Concentrate Here/ 

prioritas utama) 
Atribut destinasi 

pariwisata Puger 

menunjukkan bahwa 

tingkat kepentingan 

sangat tinggi, namun 

dalam 

pelaksanaannya 

belum sesuai dengan 

keinginan 

wisatawan, sehingga 

menunjukkan 

ketidakpuasan. 

Daya tarik 

wisata alam 
3 

Keteduhan vegetasi/ kondisi penghijauan Pantai 

Pancer  

Daya tarik 

wisata buatan 
7 

Adanya cinderamata/ souvenir (kerajinan 

tangan) maupun produk lokal khas daerah yang 

unik 

Daya tarik 

wisata budaya 
9 Keunikan kesenian geladen 

Prasarana 

umum 

10 Ketersediaan jaringan air bersih 

11 Ketersediaan jaringan listrik 

Fasilitas umum 

 

13 
Ketersediaan dan kondisi pos keamanan di 

Pantai Pancer 

15 
Ketersediaan dan kondisi  tempat parkir di 

Pantai Pancer  

17 Kondisi kebersihan Pantai Pancer 

18 Kondisi kebersihan tempat pelelangan ikan 

19 
 Kondisi kebersihan tempat pelabuhan 

pendaratan ikan 

20 
Ketersediaan tempat sampah dan rambu 

peringatan tentang kebersihan di Pantai Pancer 

21 
Ketersediaan tempat sampah dan rambu 
peringatan tentang kebersihan di tempat 

pelelangan ikan 

22 
Keterdiaan dan kondisi sarana bilas/ toilet di 

Pantai Pancer 

24 Ketersediaan sarana ibadah di Pantai Pancer 

Fasilitas 

pariwisata 

30 
Keteraturan penempatan fasilitas dan 

infrastrukur wisata di Pantai Pancer 

31 
Keteraturan penempatan fasilitas dan 

infrastrukur wisata di tempat pelelangan ikan 

33 
Ketersediaan dan kondisi tempat makan dan 

minum (warung makan) di Pantai Pancer 

35 Ketersediaan toko/ kios souvenir 

Aksesibilitas  37 Kondisi jaringan jalan menuju Pantai Pancer 
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Atribut pada kuadran IV menjadi atribut yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan 

kinerjanya. Hal tersebut disebabkan karena atribut yang terdapat pada kuadran IV 

merupakan komponen yang dinilai penting, tetapi dalam pelaksanaannya masih 

belum memberikan kepuasan kepada wisatawan terhadap destinasi pariwisata 

Puger.  

 

4. 5 Penilaian Tingkat Kesiapan Masyarakat 

Tingkat kesiapan masyarakat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat kesiapan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

Beberapa variabel atau dimensi yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesiapan masyarakat, antara lain usaha komunitas, pengetahuan komunitas 

mengenai usaha, kepemimpinan, kondisi komunitas, pengetahuan komunitas 

mengenai isu, serta sumber terkait permasalahan/ isu. Penilaian kesiapan 

masyarakat didapatkan dari hasil wawancara dengan responden yang sudah 

ditentukan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing variabel atau 

dimensi dari tingkat kesiapan masyarakat. 

4.5. 1 Penilaian Usaha Komunitas (Community Efforts) 

Usaha komunitas digunakan untuk mengetahui sampai tingkatan mana 

usaha, program, atau kebijakan yang sudah dijalankan dalam pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger. Beberapa pernyataan terkait penilaian 

hasil dari usaha komunitas, yaitu tingkat kepedulian komunitas terhadap kegiatan/ 

usaha desa, tingkat pemahaman komunitas terhadap kegiatan/ usaha desa dalam 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger, serta terkait lamanya 

usaha komunitas yang telah dijalankan dalam pengembangan destinasi pariwisata 

Puger. Berikut merupakan penilaian hasil dari usaha komunitas yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.10, Tabel 4.11, dan Tabel 4.12.  

Tabel 4. 10 Penilaian Tingkat Kepedulian Komunitas terhadap Kegiatan/ Usaha 

Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 5 ـ sangat peduli 

2 Kepala Desa Puger Wetan 4 ـ peduli 

3 Kepala Dusun Mandaran 3 ـ netral 

4 Kepala Dusun Mandaran I 4 ـ peduli 

5 Kepala Dusun Mandaran II 4 ـ peduli 

6 Kepala Dusun Gedangan 5 ـ sangat peduli 

7 Kepala Dusun Krajan 3 ـ netral 
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No. Responden Penilaian Keterangan 

8 Kepala Dusun Krajan I 4 ـ peduli 

9 Kepala Dusun Krajan II 4 ـ peduli 

10 Kepala Dusun Kauman 3 ـ netral 

11 Ketua Kelompok Nelayan 4 ـ peduli 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 5 ـ sangat peduli 

13 
Pengelola Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 
 peduli ـ 4

14 
Pemilik home industri ikan kering 

dan ikan pindang 
 sangat tidak peduli ـ 1

15 
Pemilik home industri tepung ikan 

dan ikan kaleng 
 sangat tidak peduli ـ 1

16 Pemilik home industri terasi 1 ـ sangat tidak peduli 

17 Pemilik home industri kerupuk  1 ـ sangat tidak peduli 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

 Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat kepedulian menunjukkan bahwa 

penilaian terdiri dari skala 1, 3, 4, dan 5. Nilai 1 menunjukkan bahwa responden 

kunci menilai sikap komunitasnya masih sangat tidak peduli terhadap adanya 

kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

Nilai 3 menunjukkan bahwa responden kunci menilai sikap komunitasnya masih 

netral terhadap adanya kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger. Sikap netral ini diindikasikan dengan sikap 

komunitasnya yang terkadang peduli dan tidak peduli terhadap adanya kegiatan/ 

usaha dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Nilai 4 

menunjukkan bahwa responden kunci menilai sikap komunitasnya sudah peduli 

terhadap adanya kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger. Nilai 5 menunjukkan bahwa responden kunci menilai sikap 

komunitasnya sudah sangat peduli terhadap adanya kegiatan/ usaha dalam 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Sikap sangat peduli 

ini diindikasikan dengan sikap komunitasnya yang selalu terlibat dan ikutserta 

terhadap adanya kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger. 
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Gambar 4. 8 Diagram prosentase tingkat kepedulian komunitas terhadap kegiatan/ 

usaha desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

Berdasarkan Gambar 4.8 dapat diketahui bahwa sebanyak 23% dari 

responden menyatakan komunitasnya sangat tidak peduli, seperti pemilik home 

industri karena adanya home industri saat ini masih dikelola secara individu, dan 

belum ada pelatihan maupun sosialisasi khusus dalam pengelolaan home industri 

sebagai industri kreatif untuk mendukung kegiatan pariwisata Puger. Sebanyak 

18% dari responden menyatakan komunitasnya bersikap netral karena terkadang 

masyarakat dapat terlibat atau ikutserta dalam pelatihan/ sosialisasi/ koordinasi 

terkait pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Sebanyak 41% 

dari responden menyatakan komunitasnya sudah peduli karena terdapat 

masyarakat yang sering mengikuti kegiatan pelatihan/ sosialisasi/ koordinasi 

terkait pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Sebanyak 18% 

dari responden menyatakan komunitasnya sudah sangat peduli karena terdapat 

masyarakat yang selalu terlibat dan ikutserta dalam organisasi sosial maupun 

aktivitas dalam pelatihan/ sosialisasi/ koordinasi terkait pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger. Jadi tingkat kepedulian masyarakat 

terhadap adanya kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger sudah termasuk cukup baik karena sebanyak 59% dari responden 

sudah memiliki kepedulian.  

Beberapa usaha komunitas dalam mendukung kegiatan pariwisata Puger, 

seperti adanya pelatihan mengenai Search and Rescue atau penyelamatan dan 

pencarian (SAR) yang bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama terhadap 

kecelakaan laut bagi pengunjung wisata yang dilakukan setiap satu bulan sekali, 

serta terdapat adanya sosialisasi dengan gerakan linmas, serta kepala dusun 

23%

0%

18%

41%

18% sangat tidak peduli

tidak peduli

netral

peduli

sangat peduli
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mengenai ketertiban dan keamanan yang terdapat di lokasi daya tarik wisata 

Puger.  

Selain itu, adanya home industri sangat berpotensi untuk mendukung 

kegiatan pariwisata Puger. Industri kreatif merupakan ide, talenta, dan kreativitas 

SDM menjadi produk atau jasa yang bernilai ekonomi, sehingga dapat dikatakan 

juga sebagai ekonomi kreatif.  Beberapa potensi home industri yang dimiliki oleh 

Puger adalah adanya usaha home industri dengan berbagai jenis, mulai dari home 

industri ikan kering, ikan pindang, ikan kaleng, tepung ikan, terasi, dan kerupuk. 

Adanya home industri tersebut dapat menjadi peluang besar bagi usaha 

masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan daya tarik wisata Puger, dengan 

menjualkan hasil dari home industri sebagai oleh-oleh khas Puger. Rata-rata yang 

memiliki home industri di Puger merupakan usaha keturunan. Beberapa home 

industri sudah menjual hasil atau produknya di sekitar Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI), seperti terasi, namun sebagian besar home industri mengirimkan hasil atau 

produknya ke luar kota.  

Oleh karena itu, berdasarkan kondisi tersebut, maka perlunya peningkatan 

kepedulian masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, maupun koordinasi agar 

masyarakat dapat terlibat dan ikut serta dalam pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger, karena nantinya jika masyarakat memiliki kepedulian, 

maka akan berdampak positif juga bagi masyarakat. Berikut merupakan kegiatan 

home industri yang terdapat di Puger yang dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4. 9 Peta kegiatan home industri 
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Tabel 4. 11 Penilaian Tingkat Pemahaman Komunitas terhadap Kegiatan/ Usaha 

Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 5 ـ sangat memahami 

2 Kepala Desa Puger Wetan 4 ـ memahami 

3 Kepala Dusun Mandaran 4 ـ memahami 

4 Kepala Dusun Mandaran I 4 ـ memahami 

5 Kepala Dusun Mandaran II 5 ـ sangat memahami 

6 Kepala Dusun Gedangan 5 ـ sangat memahami 

7 Kepala Dusun Krajan 3 ـ netral 

8 Kepala Dusun Krajan I 5 ـ sangat memahami 

9 Kepala Dusun Krajan II 5 ـ sangat memahami 

10 Kepala Dusun Kauman 2 ـ tidak memahami 

11 Ketua Kelompok Nelayan 3 ـ netral 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 5 ـ sangat memahami 

13 
Pengelola Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 
 memahami ـ 4

14 
Pemilik home industri ikan kering 

dan ikan pindang 
 tidak memahami ـ 2

15 
Pemilik home industri tepung ikan 

dan ikan kaleng 
 tidak memahami ـ 2

16 Pemilik home industri terasi 1 ـ sangat tidak memahami 

17 Pemilik home industri kerupuk  2 ـ tidak memahami 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

 Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat pemahaman menunjukkan 

bahwa penilaian terdiri dari skala 1 sampai 5. Nilai 1 menunjukkan bahwa 

responden kunci menilai masih belum ada pemahaman sama sekali dari 

komunitasnya terkait kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger. Nilai 2 menunjukkan bahwa responden kunci menilai 

masih belum ada pemahaman dari komunitasnya terkait kegiatan/ usaha dalam 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Nilai 3 menunjukkan 

bahwa responden kunci menilai bahwa pemahaman dari komunitasnya masih 

setengah-setengah (netral) terkait kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger. Nilai 4 menunjukkan bahwa responden 

kunci menilai adanya pemahaman dari komunitasnya terkait kegiatan/ usaha 

dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger.  Nilai 5 

menunjukkan bahwa responden kunci menilai bahwa komunitasnya sudah sangat 

memahami terkait kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger.   
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Gambar 4. 10 Diagram prosentase tingkat pemahaman komunitas terhadap 

kegiatan/ usaha desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata 

Puger 

Berdasarkan Gambar 4.10 dapat diketahui bahwa sebanyak 6% dari 

responden menyatakan komunitasnya sangat tidak memahami karena banyak 

masyarakat yang tidak mengetahui usaha yang dijalankan sama sekali. Sebanyak 

23% dari responden menyatakan komunitasnya tidak memahami karena tidak 

semua masyarakat mengetahui usaha yang dijalankan. Sebanyak 12% dari 

responden menyatakan komunitasnya bersikap netral karena masyarakat hanya 

sekadar mengetahui usaha yang dijalankan. Sebanyak 24% dari responden 

menyatakan komunitasnya sudah memahami karena masyarakat sudah 

mengetahui usaha yang dijalankan. Sebanyak 35% dari responden menyatakan 

bahwa komunitasnya sangat memahami mengenai usaha karena masyarakat 

mengetahui usaha yang dijalankan mulai dari penyelenggara hingga pelaksana 

usaha. Jadi, tingkat pemahaman masyarakat terhadap adanya kegiatan/ usaha 

dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger sudah termasuk 

cukup baik karena sebanyak 59% dari responden sudah memiliki pemahaman. 

Daya tarik wisata Pantai Pancer Puger dikelola dan dikembangkan oleh 

Pemerintah Desa Puger Kulon, serta gerakan lintas masyarakat (linmas). 

Pengembangan destinasi pariwisata juga didukung oleh Desa Puger Wetan karena 

adanya potensi perikanan yang dapat menunjang sektor pariwisata, sehingga 

dalam hal ini diharapkan Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan menjadi 

kawasan pariwisata Puger, mulai dari adanya wisata pantai, pulau kucur, 

pelabuhan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan, serta kegiatan home 

industri yang dapat dijadikan wisata edukasi dalam pengolahan perikanan. 
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Pengembangan destinasi pariwisata Puger belum terdapat kebijakan khusus dari 

Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya bidang pariwisata (Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Jember) yang mengatur pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger.  

Pantai Pancer Puger merupakan salah satu daerah dengan potensi bahari 

yang besar. Pemerintah Kabupaten Jember akan membawa Puger menuju program 

wisata bahari yang ditandai dengan launching tour oleh Bupati Jember pada tahun 

2009, namun, sampai saat ini tidak ada perkembangan sama sekali. Oleh karena 

itu, pemerintah Desa Puger Kulon yang membawahi wilayah tersebut berusaha 

mengangkat wisata bahari. Puger sebagai daerah pantai, sangat tepat jika 

dijadikan daya tarik wisata bahari, mengingat adanya pulau kecil (pulau kacang) 

yang menjadi kekayaan alam tersendiri bagi Puger, seperti dilaporkan oleh Radar 

Banyuwangi (2013). Saat ini, pemerintah Desa Puger Kulon masih fokus dalam 

membenahi atau mengembangkan lokasi sekitar Pantai Pancer Puger. Beberapa 

kegiatan atau usaha untuk mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata 

Puger yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Puger Kulon, antara lain: 

1. Penghijauan  

Kegiatan penghijauan yang terdapat di lokasi daya tarik wisata Pantai 

Pancer Puger dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setempat, yaitu Desa 

Puger Kulon sebagai pengelola daya tarik wisata Pantai Pancer Puger. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk pelestarian lingkungan hidup dengan 

melalui kegiatan penghijauan. Kegiatan ini dilakukan dengan 

memanfaatkan bantuan pemerintah, khususnya bidang kehutanan (Dinas 

Kehutanan Kabupaten Jember) dengan memberikan bantuan yang salah 

satunya berupa 1000 bibit cemara laut dan jenis lainnya, seperti akasia dan 

ketepeng dengan tujuan untuk menghijaukan pantai, serta menyelamatkan 

wilayah pantai dari abrasi laut. Selain itu, tujuan dari adanya kegiatan 

penghijauan, yaitu agar dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat 

mengenai upaya pelestarian lingkungan.  

Beberapa kendala dalam kegiatan penghijauan, yaitu masih kurangnya 

kepedulian masyarakat terhadap kegiatan penghijauan, padahal daya tarik 

wisata Puger merupakan daya tarik wisata lokal yang perlu untuk 
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pengelolaan dan pengembangan dari masyarakat lokal. Selain itu, kendala 

yang dihadapi, yaitu kurangnya persediaan jaringan air bersih (air tawar) 

untuk menyiram tanaman penghijauan, sehingga terdapat beberapa 

tanaman tersebut tidak tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah 

Desa Puger Kulon mengupayakan untuk menggerakkan linmas dan kepala 

dusun untuk mengajak masyarakat yang peduli dalam upaya penghijauan, 

serta mengupayakan untuk membuat saluran jaringan air bersih dari 

PDAM untuk kebutuhan penghijauan.   

2. Perkerasan jalan 

Program pembangunan jalan berupa perkerasan jalan merupakan salah 

satu program dari Kementrian Pekerjaan Umum, sedangkan program 

pembangunan plengsengan diselenggarakan oleh PT. Tiara Multi Teknik.  

Kondisi jalan menuju daya tarik wisata Pantai Pancer Puger berupa 

perkerasan jalan pasir dan batu (sirtu), namun mulai tahun 2014 ini 

terdapat program perkerasan jalan dan pembangunan plengsengan yang 

masih dalam proses pengerjaan. Pembangunan plengsengan bertujuan 

untuk mencegah longsor dan banjir, serta adanya program pembangunan 

perkerasan jalan sangat mendukung akses menuju ke lokasi daya tarik 

wisata. Adanya pembangunan tersebut, sementara menjadi kendala bagi 

masyarakat yang terdapat di sekitar tempat wisata, karena mengganggu 

kenyamanan dan kegiatan ekonomi masyarakat Puger dengan adanya 

material pengerukan dan material plengsengan yang menutup akses tempat 

wisata dan warung warga. Oleh karena itu, dalam hal ini juga diperlukan 

jalan alternatif menuju ke lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer Puger.  

3. Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) 

Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) yang terdapat di 

lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer Puger juga dapat mendukung 

kegiatan pariwisata Puger. Pembangunan breakwater (pemecah 

gelombang) yang dilakukan adalah dengan penambahan panjang fasilitas 

pemecah gelombang dari 105 meter menjadi 190 meter. Adanya 

breakwater dapat berfungsi untuk menikmati keindahan pantai di atas 

bebatuan karang (pemecah gelombang), serta dapat digunakan sebagai 
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tempat memancing ikan. Proyek breakwater diselenggarakan oleh PT. 

Tirta Magelang.  

4. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata 

Sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang terdapat di lokasi 

daya tarik wisata Puger, berdasarkan kondisi eksisting sudah mengalami 

beberapa peningkatan. Hal ini dapat ditandai dengan bertambahnya jumlah 

warung makan, gazebo, proses pembangunan jalan dan sebagainya, namun 

di sisi lain, sarana dan prasarana penunjang pariwisata masih terbatas, 

karena minimnya fasilitas penunjang pariwisata, dan adanya infrastruktur 

atau prasarana yang belum memadai. Berdasarkan hal tersebut, perlunya 

peningkatan dan pengadaan fasilitas penunjang pariwisata untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan. Saat ini, terdapat rencana pembangunan 

sarana peribadatan dan terdapat proses pembangunan mercusuar. Di 

sekitar lokasi daya tarik wisata Pantai Pancer Puger juga terdapat 

perumahan nelayan, adanya proses pembangunan jalur lintas selatan, serta 

terdapat rencana akan dibangun sebuah jembatan yang melintasi delta di 

pesisir Pantai Pancer Puger. Pembangunan jalur lintas selatan juga 

didukung dengan adanya program penghijauan di sepanjang jalan jalur 

lintas selatan, diantaranya penghijauan dengan beberapa tanaman, 

diantaranya cemara udang, akasia, dan jambu mente.  

Tabel 4. 12 Penilaian Terkait Lamanya Usaha Komunitas yang telah Dijalankan 

dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 2 ـ (>2-1 tahun) 

2 Kepala Desa Puger Wetan 2 ـ (>2-1 tahun) 

3 Kepala Dusun Mandaran 2 ـ (>2-1 tahun) 

4 Kepala Dusun Mandaran I 2 ـ (>2-1 tahun) 

5 Kepala Dusun Mandaran II 2 ـ (>2-1 tahun) 

6 Kepala Dusun Gedangan 2 ـ (>2-1 tahun) 

7 Kepala Dusun Krajan 2 ـ (>2-1 tahun) 

8 Kepala Dusun Krajan I 2 ـ (>2-1 tahun) 

9 Kepala Dusun Krajan II 2 ـ (>2-1 tahun) 

10 Kepala Dusun Kauman 2 ـ (>2-1 tahun) 

11 Ketua Kelompok Nelayan 1 ـ (1-0 tahun) 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 2 ـ (>2-1 tahun) 

13 
Pengelola Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 
 (tahun 1-0) ـ 1

14 
Pemilik home industri ikan kering 

dan ikan pindang 
 (tahun 4 <) ـ 5

15 
Pemilik home industri tepung ikan 

dan ikan kaleng 
 (tahun 4 <) ـ 5
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No. Responden Penilaian Keterangan 

16 Pemilik home industri terasi 5 ـ (> 4 tahun) 

17 Pemilik home industri kerupuk  5 ـ (> 4 tahun) 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

 Berdasarkan hasil penilaian untuk lamanya usaha komunitas menunjukkan 

bahwa penilaian terdiri dari skala 1, 2, dan 5. Nilai 1 yang berarti usaha komunitas 

yang telah dijalankan sudah berlangsung selama 0-1 tahun. Nilai 2 yang berarti 

usaha komunitas yang telah dijalankan sudah berlangsung selama >1-2 tahun. 

Nilai 5 yang berarti usaha komunitas yang telah dijalankan sudah berlangsung 

selama > 4 tahun. 

 

Gambar 4. 11 Diagram prosentase lamanya usaha komunitas yang telah dijalankan 

dalam pengembangan destinasi pariwisata Puger 

Berdasarkan Gambar 4.11 dapat diketahui bahwa sebanyak 12% 

komunitas telah menjalankan usaha 0-1 tahun, sebanyak 65% komunitas telah 

menjalankan usaha >1-2 tahun, dan sebanyak 23% komunitas telah menjalankan 

usaha >4 tahun dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

Kegiatan atau usaha-usaha yang dijalankan rata-rata sudah berjalan ± 1,5 tahun, 

sedangkan rata-rata usaha home industri yang dijalankan oleh masyarakat Puger 

sudah berjalan lebih dari empat tahun.  

Selain beberapa kegiatan atau usaha-usaha yang sudah berjalan tersebut, 

terdapat juga rencana dalam pengembangan destinasi pariwisata Puger, 

diantaranya adalah pembangunan jalan (double way) pada pintu masuk daya tarik 

wisata Pantai Pancer Puger, pembangunan lahan parkir, adanya pembangunan 

sarana penunjang pariwisata, seperti sarana bilas (kamar mandi/ toilet), 

penambahan gazebo, serta peningkatan wisata kuliner di sekitar lokasi daya tarik 

wisata Puger mengingat Puger juga memiliki potensi dominan perikanan, 
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sehingga dalam hal ini untuk memperoleh manfaat optimal dalam pengelolaan 

sumberdaya perikanan dan pariwisata tersebut, maka pembangunan perikanan dan 

kepariwisataan perlu dikelola secara terpadu dengan upaya peningkatan wisata 

kuliner tersebut.  

4.5. 2 Penilaian Pengetahuan Komunitas Mengenai Usaha (Community 

Knowledge Of The Effort) 

Pengetahuan komunitas mengenai usaha dalam pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger digunakan untuk melihat sampai 

tingkatan mana komunitas mengetahui tentang usaha lokal yang dijalankan, serta 

apakah usaha-usaha tersebut sudah dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. 

Beberapa pernyataan terkait penilaian pengetahuan komunitas mengenai usaha, 

yaitu tingkat kesadaran komunitas terhadap kegiatan/ usaha desa, tingkat 

pengetahuan komunitas terhadap kegiatan/ usaha desa, tingkat kekuatan dari 

kegiatan/ usaha desa, serta tingkat kelemahan dari kegiatan/ usaha desa. Berikut 

merupakan penilaian hasil dari pengetahuan komunitas mengenai usaha yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.13, Tabel 4.14, Tabel 4.15, dan Tabel 4.16. 

Tabel 4. 13 Penilaian Tingkat Kesadaran Komunitas terhadap Kegiatan/ Usaha 

Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 5 ـ sangat sadar 

2 Kepala Desa Puger Wetan 4 ـ sadar 

3 Kepala Dusun Mandaran 2 ـ tidak sadar 

4 Kepala Dusun Mandaran I 4 ـ sadar  

5 Kepala Dusun Mandaran II 2 ـ tidak sadar 

6 Kepala Dusun Gedangan 4 ـ sadar 

7 Kepala Dusun Krajan 2 ـ tidak sadar 

8 Kepala Dusun Krajan I 2 ـ tidak sadar 

9 Kepala Dusun Krajan II 2 ـ tidak sadar 

10 Kepala Dusun Kauman 1 ـ sangat tidak sadar 

11 Ketua Kelompok Nelayan 2 ـ tidak sadar 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 4 ـ sadar 

13 
Pengelola Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 
 sadar ـ 4

14 
Pemilik home industri ikan kering 

dan ikan pindang 
 sangat tidak sadar ـ 1

15 
Pemilik home industri tepung ikan 

dan ikan kaleng 
 sangat tidak sadar ـ 1

16 Pemilik home industri terasi 1 ـ sangat tidak sadar 

17 Pemilik home industri kerupuk  2 ـ tidak sadar 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

 Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat kesadaran menunjukkan bahwa 

penilaian terdiri dari skala 1, 2, 4, dan 5. Nilai 1 menunjukkan bahwa responden 
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kunci menilai sikap komunitasnya masih sangat tidak sadar terhadap adanya 

kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

Nilai 2 menunjukkan bahwa responden kunci menilai sikap komunitasnya masih 

tidak sadar terhadap adanya kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger. Nilai 4 menunjukkan bahwa responden 

kunci menilai sikap komunitasnya sudah sadar terhadap adanya kegiatan/ usaha 

dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Nilai 5 

menunjukkan bahwa responden kunci menilai sikap komunitasnya sudah sangat 

sadar terhadap adanya kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger. Sikap sangat sadar ini diindikasikan dengan sikap 

komunitasnya yang memiliki kesadaran dengan sudah adanya inisiatif maupun 

usulan untuk melakukan pengembangan destinasi pariwisata Puger.  

 

Gambar 4. 12 Diagram prosentase tingkat kesadaran komunitas terhadap kegiatan/ 

usaha desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

Berdasarkan Gambar 4.12  dapat diketahui bahwa sebanyak 24% dari 

responden menyatakan sikap komunitasnya masih sangat tidak sadar karena 

masyarakat tidak memiliki inisiatif terhadap usaha yang akan dilakukan, serta 

terdapat usaha/ kegiatan yang tidak dikenali secara umum oleh komunitas. 

Sebanyak 41% dari responden menyatakan sikap komunitasnya masih tidak sadar 

karena tidak semua masyarakat mampu memberikan inisiatifnya, padahal 

memiliki pikiran/ ide. Sebanyak 29% dari responden menyatakan sikap 

komunitasnya sudah sadar karena masyarakat mampu memberikan inisiatifnya 

terkait pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Sebanyak 35% 

dari responden menyatakan sikap komunitasnya sudah sangat sadar karena 

masyarakat mampu menetapkan target yang ingin dicapai terkait inisiatif yang 
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diberikan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Jadi, 

tingkat kesadaran masyarakat terhadap adanya kegiatan/ usaha dalam pengelolaan 

dan pengembangan destinasi pariwisata Puger termasuk buruk karena sebanyak 

35% dari responden yang memiliki kesadaran.  

Berbagai inisiatif dari komunitas dalam pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger, antara lain: 

1. Pembentukan organisasi karang taruna dan gerakan ibu-ibu PKK 

(Pembinaan Kesejahteraan Rumah Tangga).  

Pembentukan organisasi tersebut merupakan rencana yang akan 

dibentuk oleh Pemerintah Desa Puger Kulon. Pembentukan organisasi 

akan dilakukan, jika proses pengembangan destinasi pariwisata yang 

sudah dijalankan dapat memenuhi target, sehingga organisasi masyarakat 

tersebut dapat mendukung atau membantu mengajak masyarakat untuk 

ikut terlibat dalam usaha pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger. Karang taruna merupakan organisasi yang terdiri dari 

generasi muda Puger yang peran dan fungsinya berkaitan dengan kegiatan 

kepemudaan. Karang taruna sebagai wadah pembinaan dan 

pengembangan, serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan 

kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan (pengusahaan agar 

mampu mendatangkan hasil dan manfaat) semua potensi yang tersedia 

dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang 

telah ada. Salah satu upaya pelibatan masyarakat dari organisasi karang 

taruna, misalnya dapat dilibatkan pada kegiatan-kegiatan yang 

direncanakan, seperti pemandu wisata dimana masyarakat memberikan 

pengetahuan kepada wisatawan tentang lingkungan dan kebudayaan 

setempat, sedangkan gerakan ibu-ibu PKK dapat bertujuan untuk melatih 

keterampilan terkait ekonomi kreatif dari adanya potensi perikanan yang 

dapat dijadikan sebagai industri kreatif, sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan daya 

tarik wisata Puger. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan 

pemberdayaan kaum perempuan untuk mengolah dan memasarkan hasil 

produk yang dapat dijadikan sebagai produk khas Puger, seperti terasi, 
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ikan kering dan ikan pindang, tepung ikan, kerupuk dan lain sebagainya, 

sehingga tidak hanya dikelola secara individu, namun juga dapat 

dipasarkan di lokasi daya tarik wisata Puger. Adanya kegiatan 

pemberdayaan melalui gerakan ibu-ibu PKK tersebut diharapkan nantinya 

dapat menjadi motor penggerak industri kreatif berbahan baku lokal di 

Kecamatan puger, serta dapat memberikan keuntungan ekonomi. 

2. Peningkatan kegiatan penghijauan atau jalur hijau yang tidak hanya 

dilakukan di lokasi daya tarik wisata Puger, namun perlunya kegiatan 

penghijauan yang dilakukan pada sepanjang jalan dari pintu gerbang 

masuk lokasi wisata Puger sampai pada daya tarik wisata Puger, di sekitar 

sempadan sungai, serta jalur hijau di sekitar Pelabuhan Pendaratan Ikan. 

Penghijauan tersebut bertujuan untuk membuat daya tarik wisata Puger 

menjadi hijau, tidak gersang, dan sejuk, sehingga hal ini diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah wisatawan. 

3. Mengelola sampah dan limbah perikanan secara mandiri yang dikoordinir 

oleh masing-masing kepala dusun atau RW dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan. 

4. Pada lokasi daya tarik wisata Puger diperlukan penataan warung-warung 

untuk wisata kuliner, serta dibutuhkan implementasi mengenai rencana 

pengadaan wisata kuliner, karena sampai saat ini rencana tersebut masih 

belum terealisasikan dengan maksimal, dan hanya terdapat beberapa 

warung makan yang menjual ikan bakar (hasil dari penangkapan ikan). 

Padahal pengembangan daya tarik wisata Puger dapat didukung dengan 

adanya potensi perikanan, sehingga perlunya pengembangan daya tarik 

wisata Puger dan perikanan Puger secara terpadu, serta pemanfaatan daya 

tarik wisata dengan pengembangan produksi perikanan untuk mencapai 

ketertarikan masyarakat dalam pengembangan perikanan pada daya tarik 

wisata Puger. 

5. Adanya peningkatan pengolahan perikanan. Setelah pengembangan 

destinasi pariwisata Puger sudah tercapai, diharapkan setiap home industri 

juga menjual hasil produknya di sekitar daya tarik wisata untuk makanan 

khas atau oleh-oleh khas Puger. Hal ini juga perlunya penataan kios-kios 
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bagi pengusaha home industri. Adanya pemasaran hasil produksi yang 

terdapat di sekitar lokasi daya tarik wisata, diharapkan dapat terjadi 

multiplier effect bagi masyarakat, seperti adanya masyarakat yang dapat 

berperan aktif dan merasakan dampaknya secara langsung dalam 

pengembangan daya tarik wisata Puger, serta dapat memberikan 

keuntungan ekonomi dari hasil penjualan produk khas Puger. Selain itu, 

perlunya mengemas produk kreatif dengan kemasan yang unik, sehingga 

menjadi icon tersendiri dan mempunyai ciri khas dan keunikan dibanding 

produk lain. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan proses pemberian 

pelatihan kepada pemilik home industri, serta pemberian kebebasan 

berkreasi dalam hal pembuatan produk industri kreatif. Hal ini 

dimaksudkan agar produk industri kreatif yang dihasilkan berdasarkan ide 

original dari masyarakat lokal tidak mudah ditiru oleh orang lain. 

6. Mengadakan iuran bergulir untuk meningkatkan usaha produktif 

masyarakat, misalnya dalam hal ini adalah pemakaian teknologi modern 

untuk kebutuhan home industri. 

7. Untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata Puger agar 

pengunjung atau wisatawan semakin tertarik dengan daya tarik wisata 

yang terdapat di lokasi daya tarik wisata Puger, maka perlunya pengadaan 

perahu-perahu khusus pengunjung atau wisatawan untuk menuju ke Pulau 

Kucur dengan desain yang unik dan menarik atau pengadaan paket wisata 

dari Pantai Pancer selanjutnya menuju ke Pulau Kucur lalu menuju ke 

Tempat Pelelangan Ikan atau sebaliknya. Hal ini diperlukan adanya 

rencana khusus untuk membuat rute wisata daya tarik wisata Puger. 

Adanya beberapa inisiatif yang diberikan oleh komunitas tersebut, 

diharapkan dapat menjadikan destinasi pariwisata Puger terus mengalami 

peningkatan dalam pengembangannya, mengingat saat ini sudah mulai 

berkembang dengan membuat pengunjung atau wisatawan penasaran untuk 

mengunjungi daya tarik wisata Puger. Hal ini dikarenakan adanya penambahan 

panjang fasilitas breakwater yang dapat menarik wisatawan untuk melihat 

keindahan Pantai Pancer dengan lebih dekat, serta adanya proses pembangunan 

perkerasan jalan dan lain sebagainya. 
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Tabel 4. 14 Penilaian Tingkat Pengetahuan Komunitas terhadap Kegiatan/ Usaha 

Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 4 ـ tahu 

2 Kepala Desa Puger Wetan 3 ـ netral 

3 Kepala Dusun Mandaran 3 ـ netral  

4 Kepala Dusun Mandaran I 3 ـ netral  

5 Kepala Dusun Mandaran II 3 ـ netral  

6 Kepala Dusun Gedangan 4 ـ tahu 

7 Kepala Dusun Krajan 2 ـ tidak tahu 

8 Kepala Dusun Krajan I 3 ـ netral 

9 Kepala Dusun Krajan II 3 ـ netral 

10 Kepala Dusun Kauman 2 ـ tidak tahu 

11 Ketua Kelompok Nelayan 3 ـ netral 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 4 ـ tahu 

13 Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 4 ـ tahu 

14 
Pemilik home industri ikan kering dan 
ikan pindang 

 netral ـ 3

15 
Pemilik home industri tepung ikan dan 

ikan kaleng 
 tidak tahu ـ 2

16 Pemilik home industri terasi 1 ـ sangat tidak tahu 

17 Pemilik home industri kerupuk  3 ـ netral  

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

 Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat pengetahuan komunitas terhadap 

kegiatan/ usaha menunjukkan bahwa penilaian terdiri dari skala 1, 2, 3, dan 4. 

Tingkat pengetahuan diindikasikan terkait dengan peluang usaha, sehingga 

dengan adanya kegiatan/ usaha tersebut, maka dapat diketahui pengetahuan 

masyarakat terkait dengan peluang usaha. Nilai 1 menunjukkan bahwa responden 

kunci menilai sikap komunitasnya masih sangat tidak tahu terhadap adanya 

peluang usaha mengenai kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger. Nilai 2 menunjukkan bahwa responden kunci menilai 

sikap komunitasnya masih tidak tahu terhadap adanya peluang usaha mengenai 

kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

Nilai 3 menunjukkan bahwa responden kunci menilai sikap komunitasnya masih 

netral terhadap adanya kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger. Sikap netral ini diindikasikan dengan sikap 

komunitasnya yang memiliki pengetahuan setengah-setengah (netral) terhadap 

adanya peluang usaha mengenai kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger. Nilai 4 menunjukkan bahwa responden 

kunci menilai sikap komunitasnya sudah tahu terhadap adanya peluang usaha 

mengenai kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger.  
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Gambar 4. 13 Diagram prosentase tingkat pengetahuan komunitas terhadap 

kegiatan/ usaha desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata 

Puger 

Berdasarkan Gambar 4.13 dapat diketahui bahwa sebanyak 6% dari 

responden menyatakan komunitasnya masih sangat tidak tahu terhadap adanya 

peluang usaha, sebanyak 18% dari responden menyatakan komunitasnya masih 

tidak tahu terhadap adanya peluang usaha, sebanyak 53% dari responden 

menyatakan komunitasnya netral terhadap adanya peluang usaha, dan sebanyak 

23% dari responden menyatakan komunitasnya sudah tahu terhadap peluang 

usaha dari adanya kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger. Jadi, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap adanya 

peluang usaha mengenai kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger termasuk buruk  karena sebanyak 29% dari responden 

belum memiliki pengetahuan terhadap adanya peluang usaha. 

Adanya kegiatan/ usaha yang ada, maka peluang usaha yang diharapkan, 

diantaranya dapat mendorong munculnya aktivitas ekonomi alternatif sekaligus 

merangsang tumbuhnya industri kreatif dan kegiatan ekonomi lainnya, munculnya 

kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan budaya untuk 

pengembangan pariwisata, adanya perhatian dan kebijakan pemerintah yang akan 

turut mendukung program atau kegiatan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

(khususnya alokasi dana), meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha 

pariwisata dan berimbas pada peningkatan pendapatan daerah. 

Tabel 4. 15 Penilaian Tingkat Kekuatan dari Kegiatan/ Usaha Desa dalam 

Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 5 ـ sangat puas 

2 Kepala Desa Puger 4 ـ puas 
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No. Responden Penilaian Keterangan 

3 Kepala Dusun Mandaran 4 ـ puas 

4 Kepala Dusun Mandaran I 4 ـ puas 

5 Kepala Dusun Mandaran II 4 ـ puas 

6 Kepala Dusun Gedangan 5 ـ sangat puas 

7 Kepala Dusun Krajan 4 ـ puas 

8 Kepala Dusun Krajan I 4 ـ puas 

9 Kepala Dusun Krajan II 4 ـ puas 

10 Kepala Dusun Kauman 3 ـ netral 

11 Ketua Kelompok Nelayan 4 ـ puas 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 4 ـ puas 

13 
Pengelola Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 
 sangat puas ـ 5

14 
Pemilik home industri ikan kering 
dan ikan pindang 

 puas ـ 4

15 
Pemilik home industri tepung ikan 

dan ikan kaleng 
 puas ـ 4

16 Pemilik home industri terasi 3 ـ netral 

17 Pemilik home industri kerupuk  4 ـ puas 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

 Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat kekuatan menunjukkan bahwa 

penilaian terdiri dari skala 3, 4 dan 5. Tingkat kekuatan diindikasikan terkait 

dengan adanya potensi dari kegiatan/ usaha, serta potensi-potensi yang terdapat di  

lokasi daya tarik wisata Puger. Nilai 3 menunjukkan bahwa responden kunci 

menilai sikap komunitasnya bersikap netral terhadap adanya potensi yang dimiliki 

oleh daya tarik wisata. Nilai 4 menunjukkan bahwa responden kunci menilai sikap 

komunitasnya sudah puas terhadap adanya potensi yang dimiliki oleh daya tarik 

wisata. Nilai 5menunjukkan bahwa responden kunci menilai sikap komunitasnya 

sudah sangat puas terhadap adanya potensi yang dimiliki oleh daya tarik wisata. 

 

Gambar 4. 14 Diagram prosentase tingkat kekuatan dari kegiatan/ usaha desa 

dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

Berdasarkan Gambar 4.14 dapat diketahui bahwa sebanyak 12% dari 

responden menyatakan  komunitasnya bersikap netral terhadap adanya potensi 
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yang dimiliki oleh daya tarik wisata, sebanyak 70% dari responden menyatakan 

komunitasnya sudah puas terhadap adanya potensi yang dimiliki oleh daya tarik 

wisata, dan sebanyak 18% dari responden menyatakan komunitasnya sudah sangat 

puas terhadap adanya potensi yang dimiliki oleh daya tarik wisata Jadi, tingkat 

kekuatan dari kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger termasuk sangat baik  karena sebanyak 88% dari responden 

sudah puas terhadap adanya potensi-potensi wisata. 

Beberapa potensi yang dimiliki oleh daya tarik wisata Puger, antara lain: 

1. Adanya potensi dominan di sektor perikanan yang terdapat di Desa Puger 

Kulon dan Desa Puger Wetan 

2. Adanya potensi alam berupa Pantai Pancer maupun Cagar Alam Watangan 

(Pulau Kucur) 

3. Adanya potensi Pulau Nuso Barong 

4. Adanya potensi home industri 

5. Adanya potensi budaya, seperti upacara petik laut atau larung sesaji yang 

dilakukan rutin setiap tahun tanggal 15 Suro 

6. Adanya pembangunan jalur lintas selatan yang melewati kawasan pesisir 

Puger 

Adanya berbagai potensi-potensi yang terdapat di sekitar lokasi daya tarik 

wisata, maka perlunya pengelolaan dan pengembangan potensi-potensi yang ada, 

sehingga adanya potensi tersebut dapat memberikan tingkat kepuasan kepada 

masyarakat dan akan menyebabkan timbulnya rasa memiliki, serta rasa ingin turut 

memelihara potensi pariwisata yang berada di daerahnya (Manafe, 2003).  

Tabel 4. 16 Penilaian Tingkat Kelemahan dari Kegiatan/ Usaha Desa dalam 

Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 1 ـ sangat tidak puas 

2 Kepala Desa Puger Wetan 2 ـ tidak puas 

3 Kepala Dusun Mandaran 2 ـ tidak puas 

4 Kepala Dusun Mandaran I 2 ـ tidak puas 

5 Kepala Dusun Mandaran II 2 ـ tidak puas 

6 Kepala Dusun Gedangan 1 ـ sangat tidak puas 

7 Kepala Dusun Krajan 2 ـ tidak puas 

8 Kepala Dusun Krajan I 2 ـ tidak puas 

9 Kepala Dusun Krajan II 2 ـ tidak puas 

10 Kepala Dusun Kauman 2 ـ tidak puas 

11 Ketua Kelompok Nelayan 2 ـ tidak puas 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 2 ـ tidak puas 

13 Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 ـ sangat tidak puas 
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No. Responden Penilaian Keterangan 

14 
Pemilik home industri ikan kering dan 

ikan pindang 
 tidak puas ـ 2

15 
Pemilik home industri tepung ikan dan 

ikan kaleng 
 tidak puas ـ 2

16 Pemilik home industri terasi 2 ـ tidak puas 

17 Pemilik home industri kerupuk  2 ـ tidak puas 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

 Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat kelemahan menunjukkan bahwa 

penilaian terdiri dari skala 1 dan 2. Tingkat kelemahan diindikasikan terkait 

dengan adanya kelemahan atau permasalahan mengenai pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger. Nilai 1 menunjukkan bahwa responden 

kunci menilai sikap komunitasnya merasa sangat tidak puas dengan adanya 

kelemahan dan permasalahan mengenai pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger.  Nilai 2 menunjukkan bahwa responden kunci menilai sikap 

komunitasnya tidak puas dengan adanya kelemahan dan permasalahan mengenai 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger.   

 

Gambar 4. 15 Diagram prosentase tingkat kelemahan dari kegiatan/ usaha desa 

dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

Berdasarkan Gambar 4.15 dapat diketahui bahwa sebanyak 18% dari 

responden menyatakan komunitasnya merasa sangat tidak puas dan sebanyak 82% 

dari responden menyatakan komunitasnya merasa tidak puas dengan adanya 

kelemahan maupun permasalahan yang ada dalam pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger. Jadi, tingkat kelemahan dari kegiatan/ 

usaha dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger termasuk 

sangat baik  karena sebanyak 100% dari responden tidak puas dengan kelemahan 

dan permasalahan yang ada.  
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Selain adanya beberapa potensi yang dimiliki oleh masyarakat Puger, juga 

terdapat beberapa kelemahan atau permasalahan yang ada dalam usaha 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger, antara lain:  

1. Belum adanya organisasi masyarakat yang mampu secara mandiri 

mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata Puger 

2. 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  

3. Belum adanya pelatihan  atau sosialisasi dengan masyarakat dalam 

mewujudkan daya tarik wisata Puger 

4. Sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang belum memadai 

4.5. 3 Penilaian Kepemimpinan (Leadership) 

Kepemimpinan dalam tingkat kesiapan masyarakat digunakan untuk 

mengetahui sampai tingkatan mana pemimpin berpengaruh terhadap komunitas 

untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

Beberapa pernyataan terkait penilaian dari kepemimpinan, yaitu tingkat pengaruh 

peran pemimpin terhadap kegiatan/ usaha desa, tingkat keterlibatan pemimpin 

dalam kegiatan/ usaha desa, tingkat dukungan pemimpin dalam kegiatan/ usaha 

desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Berikut 

merupakan penilaian hasil dari kepemimpinan yang dapat dilihat pada Tabel 4.17, 

Tabel 4.18, dan Tabel 4.19. 

Tabel 4. 17 Penilaian Tingkat Pengaruh Peran Pemimpin terhadap Kegiatan/ Usaha 

Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 2 ـ tidak berpengaruh  

2 Kepala Desa Puger Wetan 4 ـ berpengaruh 

3 Kepala Dusun Mandaran 4 ـ berpengaruh 

4 Kepala Dusun Mandaran I 4 ـ berpengaruh 

5 Kepala Dusun Mandaran II 4 ـ berpengaruh 

6 Kepala Dusun Gedangan 5 ـ sangat berpengaruh 

7 Kepala Dusun Krajan 4 ـ berpengaruh 

8 Kepala Dusun Krajan I 4 ـ berpengaruh 

9 Kepala Dusun Krajan II 4 ـ berpengaruh 

10 Kepala Dusun Kauman 4 ـ berpengaruh 

11 Ketua Kelompok Nelayan 4 ـ berpengaruh 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 5 ـ sangat berpengaruh 

13 Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 4 ـ berpengaruh 

14 Pemilik home industri ikan kering dan 4 ـ berpengaruh 
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No. Responden Penilaian Keterangan 

ikan pindang 

15 
Pemilik home industri tepung ikan dan 

ikan kaleng 
 berpengaruh ـ 4

16 Pemilik home industri terasi 4 ـ berpengaruh 

17 Pemilik home industri kerupuk  4 ـ berpengaruh 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

 Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat pengaruh peran pemimpin 

menunjukkan bahwa penilaian terdiri dari skala 2, 4 dan 5. Nilai 2 berarti 

responden kunci menilai sikap pemimpinnya, yaitu kepala kecamatan, belum 

memiliki pengaruh yang kuat dalam memutuskan adanya program atau usaha 

yang berlaku di desa, salah satunya dalam pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger. Nilai 4 berarti responden kunci menilai sikap 

pemimpinnya, yaitu kepala desa, sudah memiliki pengaruh yang kuat dalam 

memutuskan adanya program atau usaha yang berlaku di desa, salah satunya 

dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Nilai 5 berarti 

responden kunci menilai sikap pemimpinnya, yaitu kepala desa, sudah memiliki 

pengaruh yang kuat dalam memutuskan adanya program atau usaha yang berlaku 

di desa, salah satunya dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata 

Puger dan semua masyarakat langsung bersedia untuk mengikuti keputusan 

pemimpin. 

 

Gambar 4. 16 Diagram prosentase tingkat pengaruh peran pemimpin terhadap 

kegiatan/ usaha desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata 

Puger 

Berdasarkan Gambar 4.16 dapat diketahui bahwa sebanyak 6% dari 

responden menyatakan bahwa pemimpin tidak berpengaruh karena belum 

memberikan dampak positif atau kemajuan bagi masyarakatnya. Hal ini karena 

pemimpin belum memiliki pengaruh kuat dalam memutuskan adanya program 
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atau usaha yang akan berlaku di desa. Sebanyak 82% dari responden menyatakan 

bahwa pemimpin memiliki pengaruh yang ditandai dengan sikap pemimpinnya, 

yaitu kepala desa, sudah memiliki pengaruh dalam memutuskan program atau 

usaha yang berlaku di desa, serta sebanyak 12% dari responden menyatakan 

bahwa pemimpin sangat berpengaruh yang dinilai dengan pemimpin sudah 

memiliki pengaruh yang kuat dalam memutuskan adanya program atau usaha dan 

semua masyarakat langsung bersedia untuk mengikuti keputusan dari pemimpin. 

Jadi, tingkat pengaruh peran pemimpin terhadap kegiatan/ usaha dalam 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger akan memberikan 

dampak positif untuk kemajuan masyarakat, karena sebanyak 94% dari responden 

menilai bahwa pemimpin memiliki pengaruh untuk memotivasi, memfasilitasi, 

dan mengadvokasi masyarakat. 

.Daya tarik wisata Puger dikelola oleh Pemerintah Desa Puger Kulon. 

Pemerintah desa, baik Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan berpengaruh 

terhadap masyarakat di daerahnya, karena dalam hal ini pemimpin desa mampu 

dalam memotivasi, memfasilitasi, dan mengadvokasi masyarakat, sehingga dapat 

dikatakan pemimpin aktif dalam memimpin masyarakatnya. Pemimpin desa setiap 

seminggu sekali selalu rutin untuk mengadakan pertemuan dengan perangkat desa 

maupun kepala dusun yang terdapat di Desa Puger Kulon maupun di Desa Puger 

Wetan. Selain itu, pemimpin Desa Puger Kulon juga selalu rutin setiap bulan 

mengadakan pelatihan atau sosialisasi dengan anggota linmas, sehingga dengan 

langkah tersebut, pemimpin desa juga mulai untuk memotivasi masyarakat dan 

memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan, sedangkan pemimpin 

Desa Puger Wetan setiap bulan juga rutin terhadap adanya kegiatan penyuluhan 

perikanan maupun pengolahan perikanan, serta mengajak masyarakat untuk 

mengikuti kegiatan tersebut. Pemimpin desa dalam mengadvokasi masyarakat 

dengan mengadakan dengar pendapat masyarakat yang dilakukan setiap 

pertemuan rutin tersebut. Menurut pemimpin Desa Puger Kulon, arahan nantinya 

akan membentuk forum publik dengan organisasi dan kelompok-kelompok yang 

sudah dibentuk dari masyarakat Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan dalam 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger, sehingga nantinya 
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dapat diketahui progress yang dilakukan tiap kelompok untuk mencapai 

kesuksesan usaha-usaha yang dilakukan.  

Tabel 4. 18 Penilaian Tingkat Keterlibatan Pemimpin terhadap Kegiatan/ Usaha 

Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 3 ـ jarang 

2 Kepala Desa Puger Wetan 4 ـ sering 

3 Kepala Dusun Mandaran 3 ـ jarang 

4 Kepala Dusun Mandaran I 5 ـ sangat sering 

5 Kepala Dusun Mandaran II 5 ـ sangat sering 

6 Kepala Dusun Gedangan 5 ـ sangat sering 

7 Kepala Dusun Krajan 3 ـ jarang 

8 Kepala Dusun Krajan I 5 ـ sangat sering 

9 Kepala Dusun Krajan II 4 ـ sering 

10 Kepala Dusun Kauman 4 ـ sering 

11 Ketua Kelompok Nelayan 4 ـ sering 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 5 ـ sangat sering 

13 
Pengelola Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 
 jarang ـ 3

14 
Pemilik home industri ikan kering 

dan ikan pindang 
 jarang ـ 3

15 
Pemilik home industri tepung ikan 

dan ikan kaleng 
 jarang ـ 3

16 Pemilik home industri terasi 3 ـ jarang 

17 Pemilik home industri kerupuk  4 ـ sering 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

 Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat keterlibatan pemimpin 

menunjukkan bahwa penilaian terdiri dari skala 3,4, dan 5. Nilai 3 menunjukkan 

bahwa responden kunci menilai sikap pemimpinnya masih terlibat dalam program 

atau usaha desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

Nilai 4 menunjukkan bahwa responden kunci menilai sikap pemimpinnya sering 

terlibat aktif dalam program atau usaha yang dijalankan desa dalam pengelolaan 

dan pengembangan destinasi pariwisata Puger, dalam hal ini pemimpin bersikap 

aktif dan mengikuti kegiatan atau program yang dijalankan desa. Nilai 5 

menunjukkan bahwa responden kunci menilai sikap pemimpinnya sangat sering 

terlibat aktif dalam program atau usaha yang dijalankan desa dalam pengelolaan 

dan pengembangan destinasi pariwisata Puger, dalam hal ini pemimpin bersikap 

aktif dan selalu mengikuti kegiatan atau program yang dijalankan desa. 
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Gambar 4. 17 Diagram prosentase tingkat keterlibatan pemimpin terhadap 

kegiatan/ usaha desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata 

Puger 

Berdasarkan Gambar 4.17 dapat diketahui bahwa sebanyak 41% dari 

responden menyatakan bahwa pemimpin jarang terlibat, sebanyak 30% dari 

responden menyatakan bahwa pemimpin sering terlibat, dan sebanyak 29% dari 

responden menyatakan bahwa pemimpin sangat sering terlibat dalam program-

program, kegiatan, rapat maupun pengambilan keputusan yang dijalankan oleh 

desa, salah satunya dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata 

Puger. Berdasarkan hasil perhitungan prosentase tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat keterlibatan pemimpin sudah cukup tinggi dan 

diharapkan dapat membantu dalam pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

 Selain itu, pemerintah desa sering terlibat, misalnya dalam kegiatan 

pelatihan atau kegiatan penghijauan maupun kegiatan lainnya, pemimpin desa 

dapat turun langsung di lokasi atau di lapangan saat kegiatan berlangsung. 

Pemimpin sebagai penggerak yang dapat memberikan contoh kepada masyarakat, 

mengubah mindset masyarakat dengan cara mengajak orang-orang tertentu, 

seperti perangkat desa maupun linmas, sehingga nantinya masyarakat juga akan 

tergerak. Salah satu usaha tersebut berupa kegiatan penghijauan, selain itu, 

pemimpin desa juga berusaha untuk menjaga kearifan lokal yang mulai terkikis, 

seperti budaya geladen (musik tradisional) yang akan mulai dihidupkan kembali, 

namun budaya yang sudah rutin dilakukan, seperti larung sesaji dan kirab budaya.  

Tabel 4. 19 Penilaian Tingkat Dukungan Pemimpin terhadap Kegiatan/ Usaha Desa 

dalam Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 3 ـ netral 

2 Kepala Desa Puger Wetan 4 ـ mendukung 
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No. Responden Penilaian Keterangan 

3 Kepala Dusun Mandaran 4 ـ mendukung 

4 Kepala Dusun Mandaran I 4 ـ mendukung 

5 Kepala Dusun Mandaran II 4 ـ mendukung 

6 Kepala Dusun Gedangan 4 ـ mendukung 

7 Kepala Dusun Krajan 4 ـ mendukung 

8 Kepala Dusun Krajan I 4 ـ mendukung 

9 Kepala Dusun Krajan II 4 ـ mendukung 

10 Kepala Dusun Kauman 4 ـ mendukung 

11 Ketua Kelompok Nelayan 4 ـ mendukung 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 4 ـ mendukung 

13 Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 4 ـ mendukung 

14 
Pemilik home industri ikan kering dan 

ikan pindang 
 netral ـ 3

15 
Pemilik home industri tepung ikan dan 

ikan kaleng 
 netral ـ 3

16 Pemilik home industri terasi 3 ـ netral 

17 Pemilik home industri kerupuk  3 ـ netral 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

  Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat dukungan pemimpin 

menunjukkan bahwa penilaian terdiri dari skala 3 dan 4. Nilai 3 yang berarti netral 

menunjukkan bahwa responden kunci menilai sikap pemimpinnya sudah 

mendukung terhadap adanya program-program, kegiatan, rapat maupun 

pengambilan keputusan yang dijalankan oleh desa, namun dukungan yang 

diberikan masih hanya dukungan persetujuan untuk diadakannya kegiatan atau 

usaha masyarakat, serta dukungan yang lebih, seperti dukungan dalam 

memberikan bantuan pemikiran, materi dan menjadi fasilitator masih belum 

dilakukan. Nilai 4 menunjukkan bahwa responden kunci menilai sikap 

pemimpinnya sudah mendukung dalam program-program, kegiatan, rapat, 

ataupun pengambilan keputusan yang dijalankan oleh desa. Dukungan yang 

diberikan tidak hanya dukungan persetujuan untuk dapat diadakannya aktivitas 

masyarakat tersebut melainkan juga dukungan yang lebih, seperti dukungan dalam 

memberikan bantuan pemikiran, materi, dan menjadi fasilitator. 
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Gambar 4. 18 Diagram prosentase tingkat dukungan pemimpin terhadap kegiatan/ 

usaha desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

Berdasarkan Gambar 4.18 dapat diketahui bahwa sebanyak 29% dari 

responden menilai bahwa sikap pemimpin masih cenderung netral terkait 

dukungan yang diberikan, yaitu pemimpin sudah mendukung terhadap adanya 

program-program, kegiatan, rapat, atau pengambilan keputusan yang dijalankan 

desa, namun dukungan yang diberikan masih hanya dukungan persetujuan untuk 

dapat diadakannya aktivitas masyarakat tersebut. Sebanyak 71% dari responden 

menilai bahwa sikap pemimpin sudah mendukung yang dinilai dengan pemimpin 

sudah mendukung terhadap adanya program-program, kegiatan, rapat, atau 

pengambilan keputusan yang dijalankan desa. Berdasarkan hasil prosentase 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat dukungan pemimpin sudah baik 

dan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger. 

Pemimpin desa dapat memberikan dukungan kepada anggota komunitas 

dalam kerjasama secara kreatif dan proaktif. Kerjasama secara proaktif, misalnya 

pemimpin desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

menyampaikan pendapat, dalam hal ini melalui perangkat desa, linmas, maupun 

kepala dusun, sehingga dapat mengajak masyarakat tersebut untuk tidak pasif, 

sedangkan kerjasama secara kreatif dilakukan dengan cara menampung inisiatif 

yang disarankan oleh beberapa masyarakat, selanjutnya dilakukan musyawarah 

untuk membahas pendapat yang diberikan oleh masyarakat tersebut.  

4.5. 4 Penilaian Kondisi Komunitas (Community Climate) 

Kondisi komunitas dapat dilihat dari sikap komunitas terhadap usaha, serta 

kontribusi komunitas terhadap usaha. Beberapa pernyataan terkait penilaian 
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kondisi komunitas, yaitu tingkat kontribusi komunitas terhadap kegiatan/ usaha 

desa, tingkat hambatan terhadap kegiatan usaha/ desa, serta sikap komunitas 

terhadap kegiatan/ usaha desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger. Berikut merupakan penilaian hasil dari kondisi komunitas yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.20, Tabel 4.21, dan Tabel 4.22. 

Tabel 4. 20 Penilaian Tingkat Kontribusi Komunitas Terhadap Kegiatan/ Usaha 

Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 5 ـ sangat mendukung 

2 Kepala Desa Puger Wetan 4 ـ mendukung 

3 Kepala Dusun Mandaran 3 ـ netral 

4 Kepala Dusun Mandaran I 4 ـ mendukung 

5 Kepala Dusun Mandaran II 4 ـ mendukung 

6 Kepala Dusun Gedangan 5 ـ sangat mendukung 

7 Kepala Dusun Krajan 3 ـ netral 

8 Kepala Dusun Krajan I 4 ـ mendukung 

9 Kepala Dusun Krajan II 4 ـ mendukung 

10 Kepala Dusun Kauman 4 ـ mendukung 

11 Ketua Kelompok Nelayan 4 ـ mendukung 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 4 ـ mendukung 

13 Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 4 ـ mendukung 

14 Pemilik home industri ikan kering dan ikan pindang 3 ـ netral  

15 Pemilik home industri tepung ikan dan ikan kaleng 3 ـ netral 

16 Pemilik home industri terasi 3 ـ netral 

17 Pemilik home industri kerupuk  3 ـ netral 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

  Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat kontribusi komunitas 

menunjukkan bahwa penilaian terdiri dari skala 3, 4, dan 5. Nilai 3 berarti 

responden kunci menilai bahwa kondisi komunitasnya hanya mendukung 

pengembangan destinasi pariwisata Puger, namun belum memiliki niat dan 

kemampuan terlibat maupun berkontribusi dalam usaha. Nilai 4 berarti responden 

kunci menilai bahwa kondisi komunitasnya sudah mendukung pengembangan 

destinasi pariwisata Puger, serta sudah memiliki niat untuk terlibat dan 

berkontibusi dalam usaha. Nilai 5 berarti responden kunci menilai bahwa kondisi 

komunitasnya sudah mendukung pengembangan destinasi pariwisata Puger, serta 

sudah memiliki niat dan kemampuan untuk selalu terlibat dan berkontribusi dalam 

usaha. 
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Gambar 4. 19 Diagram prosentase tingkat kontribusi komunitas terhadap kegiatan/ 

usaha desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

Berdasarkan Gambar 4.19 dapat diketahui bahwa sebanyak 35% dari 

responden menilai bahwa komunitasnya masih bersikap netral yang berarti 

komunitasnya hanya mendukung pengembangan destinasi pariwisata Puger, 

namun belum memiliki niat dan kemampuan terlibat dan berkontribusi dalam 

usaha. Sebanyak 53% dari responden menilai bahwa komunitasnya sudah 

mendukung pengembangan destinasi pariwisata Puger, serta sudah memiliki niat 

untuk terlibat dan berkontribusi dalam usaha. Sebanyak 12% dari responden 

menilai bahwa komunitasnya sudah mendukung pengembangan destinasi 

pariwisata Puger, serta sudah memiliki niat dan kemampuan untuk selalu terlibat 

dan berkontribusi dalam usaha. Berdasarkan jumlah prosentase tersebut, maka 

dapat dinyatakan bahwa tingkat kontibusi sudah baik, karena sebanyak 65 % 

komunitas sudah mendukung pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

Beberapa komunitas sudah memiliki peran masing-masing terhadap 

pengembangan destinasi pariwisata Puger, namun ada yang belum terlibat dalam 

usaha, padahal memiliki peluang besar terlibat dalam usaha, misalnya home 

industri, karena lebih banyak masih dikelola secara individu dan hasil produknya 

di pasarkan sampai ke luar kota bahkan luar provinsi, sedangkan komunitas yang 

sudah terlibat dalam usaha, seperti pemerintah Desa Puger Kulon dan Desa Puger 

Wetan karena sudah memiliki program-program maupun kegiatan yang sudah 

dijalankan. 

Tabel 4. 21 Penilaian Tingkat Hambatan terhadap Kegiatan/ Usaha Desa dalam 

Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 4 ـ rendah 
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No. Responden Penilaian Keterangan 

2 Kepala Desa Puger Wetan 2 ـ tinggi 

3 Kepala Dusun Mandaran 2 ـ tinggi 

4 Kepala Dusun Mandaran I 2 ـ tinggi 

5 Kepala Dusun Mandaran II 4 ـ rendah 

6 Kepala Dusun Gedangan 4 ـ rendah 

7 Kepala Dusun Krajan 2 ـ tinggi 

8 Kepala Dusun Krajan I 2 ـ tinggi 

9 Kepala Dusun Krajan II 4 ـ rendah 

10 Kepala Dusun Kauman 2 ـ tinggi 

11 Ketua Kelompok Nelayan 2 ـ tinggi 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 5 ـ sangat rendah 

13 
Pengelola Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 
 tinggi ـ 2

14 
Pemilik home industri ikan kering 

dan ikan pindang 
 tinggi ـ 2

15 
Pemilik home industri tepung ikan 

dan ikan kaleng 
 tinggi ـ 2

16 Pemilik home industri terasi 2 ـ tinggi 

17 Pemilik home industri kerupuk  4 ـ rendah 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat hambatan menunjukkan bahwa 

penilaian terdiri dari skala 2, 4, dan 5. Nilai 2 berarti responden kunci menilai 

hambatan atau kesulitan yang dihadapi terkait kegiatan/ usaha dalam pengelolaan 

dan pengembangan destinasi pariwisata Puger berpengaruh tinggi terhadap 

kegiatan atau usaha yang akan dijalankan. Nilai 4 berarti responden kunci menilai 

hambatan atau kesulitan yang dihadapi terkait kegiatan/ usaha dalam pengelolaan 

dan pengembangan destinasi pariwisata Puger berpengaruh rendah terhadap 

kegiatan atau usaha yang akan dijalankan. Nilai 5 berarti responden kunci menilai 

hambatan atau kesulitan yang dihadapi terkait kegiatan/ usaha dalam pengelolaan 

dan pengembangan destinasi pariwisata Puger berpengaruh sangat rendah 

terhadap  kegiatan atau usaha yang akan dijalankan. Kriteria sangat rendah ini 

dapat dinyatakan bahwa adanya hambatan yang berpengaruh sangat rendah atau 

tidak berpengaruh, karena komunitas dapat memanfaatkan bantuan-bantuan 

program dari Pemerintah. 
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Gambar 4. 20 Diagram prosentase tingkat hambatan terhadap kegiatan/ usaha desa 

dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

Berdasarkan Gambar 4.20 dapat diketahui bahwa sebanyak 65% dari 

responden menilai bahwa hambatan berpengaruh tinggi, sebanyak 29% dari 

responden menilai bahwa hambatan berpengaruh rendah, dan sebanyak 6% dari 

responden menilai bahwa hambatan berpengaruh sangat rendah dalam 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Berdasarkan hasil 

prosentase dapat dinyatakan bahwa hambatan atau kesulitan yang dihadapi terkait 

kegiatan/ usaha dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

masih sangat tinggi dan berpengaruh terhadap kegiatan/ usaha yang akan 

dijalankan. 

Beberapa hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger, diantaranya keterbatasan dana untuk melakukan upaya 

pengembangan destinasi pariwisata Puger, minimnya perhatian dari pemerintah 

khususnya bidang pariwisata dalam mengelola dan mengembangkan destinasi 

pariwisata Puger, serta belum adanya kebijakan khusus dalam upaya pengelolaan 

dan pengembangan destinasi pariwisata Puger.  

Adanya hambatan tersebut, beberapa responden mengatakan bahwa 

hambatan tidak berpengaruh terhadap jalannya pengembangan destinasi 

pariwisata Puger, karena juga terdapat bantuan proyek pembangunan jalan dan 

pembuatan plengsengan dari Kementerian Pekerjaan Umum, serta adanya proyek 

pembangunan breakwater sebagai atraksi wisata. Selain itu, juga terdapat bantuan 

penghijauan dari Dinas Kehutanan berupa bibit pohon cemara dan jenis lainnya, 

sehingga adanya hambatan dapat diselesaikan dengan memanfaatkan adanya 

bantuan tersebut yang dapat menunjang atau mendukung kegiatan wisata Puger. 
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Beberapa responden lainnya juga ada yang mengatakan bahwa hambatan 

berpengaruh terhadap pengembangan destinasi pariwisata Puger, misalnya karena 

adanya dana yang terbatas, sehingga sulitnya untuk membangun dan 

mengembangkan fasilitas penunjang lainnya.  

Tabel 4. 22 Penilaian Sikap Komunitas terhadap Kegiatan/ Usaha Desa dalam 

Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 5 ـ sangat baik 

2 Kepala Desa Puger Wetan 4 ـ baik 

3 Kepala Dusun Mandaran 4 ـ baik 

4 Kepala Dusun Mandaran I 4 ـ baik 

5 Kepala Dusun Mandaran II 4 ـ baik 

6 Kepala Dusun Gedangan 4 ـ baik 

7 Kepala Dusun Krajan 4 ـ baik 

8 Kepala Dusun Krajan I 4 ـ baik 

9 Kepala Dusun Krajan II 4 ـ baik 

10 Kepala Dusun Kauman 4 ـ baik 

11 Ketua Kelompok Nelayan 4 ـ baik 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 4 ـ baik 

13 
Pengelola Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 
 baik ـ 4

14 
Pemilik home industri ikan kering 

dan ikan pindang 
 baik ـ 4

15 
Pemilik home industri tepung ikan 

dan ikan kaleng 
  baik ـ 4

16 Pemilik home industri terasi 4 ـ baik 

17 Pemilik home industri kerupuk  4 ـ baik 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

Berdasarkan hasil penilaian untuk sikap komunitas menunjukkan bahwa 

penilaian terdiri dari skala 4 dan 5. Nilai 4 berarti responden kunci menilai sikap 

komunitasnya  sudah baik, karena komunitasnya akan memberikan respon positif 

terhadap adanya program maupun usulan dalam pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger. Nilai 5 berarti responden kunci menilai sikap 

komunitasnya  sudah sangat baik, karena komunitasnya akan memberikan respon 

positif terhadap adanya program maupun usulan dalam pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger.  
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Gambar 4. 21 Diagram prosentase sikap komunitas terhadap kegiatan/ usaha desa 

dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

Berdasarkan Gambar 4.21 dapat diketahui bahwa sebanyak 94% dari 

responden menilai bahwa komunitanya bersikap baik dan sebanyak 6% dari 

responden menilai bahwa komunitasnya bersikap sangat baik terhadap kegiatan/ 

usaha desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Hal 

ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat sudah bisa menerima dengan baik 

terkait adanya program atau usulan dalam pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger. Berdasarkan prosentase tersebut, maka dapat 

dinyatakan bahwa sikap masyarakat terhadap usaha pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger sudah sangat baik dan dapat membantu 

keberhasilan usaha yang dijalankan. 

Selain itu, hal ini terkait dengan tingkat kepekaan dalam merespon 

kondisi/ kegiatan dan tingkat keterbukaan untuk mendengarkan, menerima saran, 

pendapat, dan kritikan dari luar. Setiap masyarakat atau komunitas tersebut 

memiliki kepekaan dalam merespon kondisi atau kegiatan yang ada di 

lingkungan, misalnya masyarakat mau mendukung dan menerima usaha yang 

akan dijalankan, meskipun kebanyakan komunitas tersebut belum terlibat dalam 

kegiatan/ usaha yang dijalankan, serta memiliki keterbukaan untuk 

mendengarkan, menerima saran, pendapat dan kritikan dari luar.  

4.5. 5 Penilaian Pengetahuan Komunitas Mengenai Isu (Community 

Knowledge About Issue) 

Pengetahuan komunitas mengenai isu digunakan untuk mengetahui sampai 

tingkatan mana komunitas mengetahui mengenai isu yang terdapat pada daya tarik 

wisata Puger. Beberapa pernyataan terkait penilaian pengetahuan komunitas 
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mengenai isu, yaitu ketersediaan informasi terkait kegiatan/ usaha desa, 

ketersediaan data terkait kegiatan/ usaha desa, tingkat pengetahuan anggota 

komunitas mengenai issue/ permasalahan dalam pengembangan destinasi 

pariwisata, serta tingkat kemudahan komunitas dalam mendapatkan informasi. 

Berikut merupakan penilaian hasil dari pengetahuan komunitas mengenai isu yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.23, Tabel 4.24, Tabel 4.25, dan Tabel 4.26. 

Tabel 4. 23 Penilaian Ketersediaan Informasi Terkait Kegiatan/ Usaha Desa dalam 

Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 4 ـ puas 

2 Kepala Desa Puger Wetan 2 ـ tidak puas 

3 Kepala Dusun Mandaran 2 ـ tidak puas 

4 Kepala Dusun Mandaran I 4 ـ puas 

5 Kepala Dusun Mandaran II 4 ـ puas 

6 Kepala Dusun Gedangan 4 ـ puas 

7 Kepala Dusun Krajan 2 ـ tidak puas 

8 Kepala Dusun Krajan I 3 ـ netral 

9 Kepala Dusun Krajan II 4 ـ puas 

10 Kepala Dusun Kauman 3 ـ netral 

11 Ketua Kelompok Nelayan 3 ـ netral 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 4 ـ puas 

13 
Pengelola Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 
 puas ـ 4

14 
Pemilik home industri ikan kering 

dan ikan pindang 
 tidak puas ـ 2

15 
Pemilik home industri tepung ikan 

dan ikan kaleng 
 tidak puas ـ 2

16 Pemilik home industri terasi 2 ـ tidak puas 

17 Pemilik home industri kerupuk  3 ـ netral 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

Berdasarkan hasil penilaian untuk ketersediaan informasi terkait usaha 

menunjukkan bahwa penilaian terdiri dari skala 2, 3, dan 4. Nilai 2 berarti 

responden kunci menilai ketersediaan informasi terkait usaha masih belum 

memuaskan. Responden kunci menilai bahwa tidak semua masyarakat 

mendapatkan informasi secara detail terkait dengan kegiatan/ usaha dan masih 

minimnya informasi terkait usaha yang dijalankan dalam pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger. Nilai 3 berarti responden kunci menilai 

ketersediaan informasi terkait usaha sudah cukup memuaskan, karena mulai 

adanya informasi  terkait dengan kegiatan/ usaha yang dijalankan dalam 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Nilai 4 berarti 

responden kunci menilai ketersediaan informasi terkait usaha sudah memuaskan, 

karena masyarakat mendapatkan informasi secara detail terkait dengan kegiatan/ 
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usaha yang dijalankan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata 

Puger. 

 

Gambar 4. 22 Diagram prosentase ketersediaan informasi terkait kegiatan/ usaha 

desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

Berdasarkan Gambar 4.22 dapat diketahui bahwa sebanyak 35% dari 

responden menyatakan tidak puas, sebanyak 24% dari responden menyatakan 

netral, dan sebanyak 41% dari responden menyatakan puas terhadap ketersediaan 

informasi terkait usaha dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata 

Puger. Ketersediaan informasi tersebut, diantaranya berupa informasi mengenai 

usaha-usaha dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

yang dijalankan tersebut sudah diketahui oleh seluruh masyarakat atau bahkan 

belum diketahui oleh seluruh masyarakat. 

Tabel 4. 24 Penilaian Ketersediaan Data Terkait Kegiatan/ Usaha Desa dalam 

Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 4 ـ puas 

2 Kepala Desa Puger Wetan 2 ـ tidak puas 

3 Kepala Dusun Mandaran 2 ـ tidak puas 

4 Kepala Dusun Mandaran I 3 ـ netral 

5 Kepala Dusun Mandaran II 3 ـ netral 

6 Kepala Dusun Gedangan 4 ـ puas 

7 Kepala Dusun Krajan 2 ـ tidak puas 

8 Kepala Dusun Krajan I 3 ـ netral 

9 Kepala Dusun Krajan II 4 ـ puas 

10 Kepala Dusun Kauman 3 ـ netral 

11 Ketua Kelompok Nelayan 3 ـ netral 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 4 ـ puas 

13 Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3 ـ netral 

14 
Pemilik home industri ikan kering dan 

ikan pindang 
 tidak puas ـ 2

15 
Pemilik home industri tepung ikan dan 

ikan kaleng 
 tidak puas ـ 2

16 Pemilik home industri terasi 2 ـ tidak puas 
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No. Responden Penilaian Keterangan 

17 Pemilik home industri kerupuk  3 ـ netral 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

Berdasarkan hasil penilaian untuk ketersediaan data terkait usaha 

menunjukkan bahwa penilaian terdiri dari skala 2, 3, dan 4. Nilai 2 berarti 

responden kunci menilai ketersediaan data terkait usaha masih belum memuaskan. 

Nilai 3 berarti responden kunci menilai ketersediaan data terkait usaha sudah 

cukup memuaskan. Nilai 4 berarti responden kunci menilai ketersediaan data 

terkait usaha sudah memuaskan. Ketersediaan data yang dimaksud adalah data 

terkait program atau kegiatan yang saat ini dimiliki oleh Desa Puger Kulon dan 

Desa Puger Wetan yang nantinya akan digunakan dalam pengajuan usulan dan 

evaluasi usaha dalam pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

 

Gambar 4. 23 Diagram prosentase ketersediaan data terkait kegiatan/ usaha desa 

dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

Berdasarkan Gambar 4.23 dapat diketahui bahwa sebanyak 35% dari 

responden menyatakan tidak puas, sebanyak 41% dari responden menyatakan 

netral, dan sebanyak 24% dari responden menyatakan puas terhadap ketersediaan 

data dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

Ketersediaan data masih belum dirasakan tingkat kepuasannya oleh masyarakat 

atau komunitas.  

Ketersediaan data tersebut, misalnya dalam suatu usaha atau kegiatan yang 

akan dilakukan sebaiknya dibuat hasil pelaporan, sehingga hasil pelaporan 

tersebut dapat digunakan sebagai input untuk evaluasi usaha atau sebagai 

pengajuan kembali bantuan terkait usaha yang akan dijalankan. Hal ini 

disebabkan karena beberapa komunitas, khususnya komunitas yang ikut terlibat 

dalam kegiatan tersebut belum mengetahui terkait penyusunan laporannya.  
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Tabel 4. 25 Penilaian Tingkat Pengetahuan Anggota Komunitas Mengenai Issue/ 

Permasalahan dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 3 ـ netral 

2 Kepala Desa Puger Wetan 3 ـ netral 

3 Kepala Dusun Mandaran 3 ـ netral 

4 Kepala Dusun Mandaran I 3 ـ netral 

5 Kepala Dusun Mandaran II 3 ـ netral 

6 Kepala Dusun Gedangan 3 ـ netral 

7 Kepala Dusun Krajan 2 ـ tidak tahu 

8 Kepala Dusun Krajan I 3 ـ netral 

9 Kepala Dusun Krajan II 3 ـ netral 

10 Kepala Dusun Kauman 3 ـ netral 

11 Ketua Kelompok Nelayan 3 ـ netral 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 3 ـ netral 

13 
Pengelola Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 
 tahu ـ 4

14 
Pemilik home industri ikan kering 

dan ikan pindang 
 netral ـ 3

15 
Pemilik home industri tepung ikan 

dan ikan kaleng 
 netral ـ 3

16 Pemilik home industri terasi 3 ـ netral 

17 Pemilik home industri kerupuk  3 ـ netral  

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat pengetahuan komunitas 

mengenai isu pengembangan destinasi pariwisata Puger menunjukkan bahwa 

penilaian terdiri dari skala 2, 3, dan 4. Nilai 2 berarti responden kunci menilai 

komunitasnya masih tidak tahu mengenai isu pengembangan destinasi pariwisata 

Puger. Nilai 3 berarti responden kunci menilai pengetahuan dari komunitasnya 

mengenai isu masih setengah-setengah (netral) terkait kegiatan/ usaha dalam 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Nilai 4 berarti 

responden kunci menilai komunitasnya sudah tahu mengenai isu pengembangan 

destinasi pariwisata Puger.  

 

Gambar 4. 24 Diagram prosentase tingkat pengetahuan anggota komunitas 

mengenai issue/ permasalahan dalam pengembangan destinasi pariwisata Puger 
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Berdasarkan Gambar 4.24 dapat diketahui bahwa sebanyak 6% dari 

responden menyatakan tidak tahu, sebanyak 88% dari responden menyatakan 

netral, dan sebanyak 6% dari responden menyatakan tahu terhadap isu mengenai 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger.  

Isu-isu yang ada dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger, antara lain adanya pembangunan pelabuhan nelayan 

internasional yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata, Puger sebagai lokasi 

potensial pembangunan jalan untuk menunjang daya tarik wisata Puger, serta 

pengadaan wisata kuliner. Adanya isu-isu tersebut diharapkan dapat 

diimplementasikan untuk menunjang kegiatan di sektor pariwisata. Isu-isu 

tersebut juga dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat. 

Tabel 4. 26 Penilaian Tingkat Kemudahan Komunitas/ Masyarakat dalam 

Mendapatkan Informasi 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 4 ـ mudah 

2 Kepala Desa Puger Wetan 4 ـ mudah 

3 Kepala Dusun Mandaran 4 ـ mudah 

4 Kepala Dusun Mandaran I 4 ـ mudah 

5 Kepala Dusun Mandaran II 4 ـ mudah 

6 Kepala Dusun Gedangan 4 ـ mudah 

7 Kepala Dusun Krajan 3 ـ netral 

8 Kepala Dusun Krajan I 3 ـ netral 

9 Kepala Dusun Krajan II 4 ـ mudah 

10 Kepala Dusun Kauman 3 ـ netral 

11 Ketua Kelompok Nelayan 2 ـ tidak mudah 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 4 ـ mudah 

13 
Pengelola Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 

4 
 mudah ـ

14 
Pemilik home industri ikan kering 

dan ikan pindang 

2 
 tidak mudah ـ

15 
Pemilik home industri tepung ikan 

dan ikan kaleng 

2 
 tidak mudah ـ

16 Pemilik home industri terasi 2 ـ tidak mudah 

17 Pemilik home industri kerupuk  4 ـ mudah 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat kemudahan komunitas dalam 

mendapatkan informasi menunjukkan bahwa penilaian terdiri dari skala 2, 3, dan 

4. Nilai 2 berarti responden kunci menilai komunitasnya tidak mudah dalam 

mendapatkan informasi secara detail mengenai usaha dalam pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger. Nilai 3 berarti responden kunci menilai 

komunitasnyamasih bersikap netral dalam mendapatkan informasi secara detail 

mengenai usaha dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata 
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Puger. Nilai 4 berarti responden kunci menilai komunitasnya mudah dalam 

mendapatkan informasi secara detail mengenai usaha dalam pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

 

Gambar 4. 25 Diagram prosentase tingkat kemudahan komunitas/ masyarakat 

dalam mendapatkan informasi 

Berdasarkan Gambar 4.25 dapat diketahui bahwa sebanyak 23% dari 

responden menyatakan tidak mudah, sebanyak 18% dari responden menyatakan 

netral, dan 59% dari responden  menyatakan mudah dalam mendapatkan 

informasi baru dan secara detail mengenai pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger. Informasi-informasi tersebut, misalnya adanya 

kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan apakah informasi yang ada dapat dengan 

mudah didapatkan melalui masyarakat maupun pemimpin desa, atau masyarakat 

yang tahu. 

4.5. 6 Penilaian Sumber Terkait dengan Permasalahan/ Isu (Resources 

Related To The Issue) 

Resources terkait permasalahan/ isu, yaitu sampai tingkatan apa resources 

lokal, misalnya orang, waktu, uang, ruang dan lain-lain yang tersedia untuk 

mendukung usaha terkait dengan permasalahan/ isu tersebut. Beberapa pernyataan 

terkait penilaian sumber terkait dengan permasalahan/ isu, yaitu sikap bisnis lokal/ 

komunitas mengenai usaha pendukung terkait dengan permasalahan/ isu, tingkat 

dukungan komunitas terhadap rencana kegiatan usaha desa, tingkat kepuasan 

komuniitas terhadap adanya evaluasi dalam membahas permasalahan/ isu. Berikut 

merupakan penilaian hasil dari sumber terkait dengan permasalahan/ isu yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.27, Tabel 4.28, Tabel 4.29. 
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Tabel 4. 27 Penilaian Sikap Bisnis Lokal/ Komunitas Mengenai Usaha Pendukung 

Terkait dengan Permasalahan/ Issue dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 5 ـ sangat mendukung 

2 Kepala Desa Puger Wetan 4 ـ mendukung 

3 Kepala Dusun Mandaran 3 ـ netral 

4 Kepala Dusun Mandaran I 3 ـ netral  

5 Kepala Dusun Mandaran II 3 ـ netral 

6 Kepala Dusun Gedangan 4 ـ mendukung 

7 Kepala Dusun Krajan 3 ـ netral 

8 Kepala Dusun Krajan I 3 ـ netral 

9 Kepala Dusun Krajan II 3 ـ netral 

10 Kepala Dusun Kauman 3 ـ netral 

11 Ketua Kelompok Nelayan 3 ـ netral 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 3 ـ netral 

13 
Pengelola Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 

3 
 netral ـ

14 
Pemilik home industri ikan kering 

dan ikan pindang 

3 
 netral ـ

15 
Pemilik home industri tepung ikan 

dan ikan kaleng 

3 
 netral ـ

16 Pemilik home industri terasi 3 ـ netral 

17 Pemilik home industri kerupuk  3 ـ netral 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

Berdasarkan hasil penilaian untuk sikap bisnis lokal/ komunitas mengenai 

usaha pendukung terkait dengan permasalahan/ issue menunjukkan bahwa 

penilaian terdiri dari skala 3, 4, dan 5. Nilai 3 berarti responden kunci menilai 

komunitasnya bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan sumbangan, 

namun tidak bersedia dalam menyediakan ruang/tempat.  Nilai 4 berarti 

responden kunci menilai komunitasnya bersedia untuk  meluangkan waktu, 

memberikan sumbangan, dan menyediakan ruang/tempat. Nilai 5 berarti 

responden kunci menilai komunitasnya bersedia untuk  meluangkan waktu, 

memberikan sumbangan, dan menyediakan ruang/tempat. 

 

Gambar 4. 26 Diagram prosentase sikap bisnis lokal/ komunitas mengenai usaha 

pendukung terkait dengan permasalahan/ issue dalam pengembangan destinasi 

pariwisata Puger 

0% 0%

82%

12%

6% sangat tidak 
mendukung
tidak mendukung

netral

mendukung

sangat mendukung
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Gambar 4.26 menunjukkan bahwa prosentase terkait sikap bisnis lokal/ 

komunitas mengenai usaha pendukung terkait dengan permasalahan/ isu dalam 

pengembangan destinasi pariwisata Puger dapat diketahui bahwa sebanyak 82% 

dari responden menyatakan netral, sebanyak 12% dari responden mendukung, dan 

sebanyak 6% dari responden menyatakan sangat mendukung untuk meluangkan 

waktu, memberikan sumbangan, dan menyediakan ruang/ tempat untuk kebutuhan 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger.  

Tabel 4. 28 Penilaian Tingkat Dukungan Komunitas terhadap Rencana Kegiatan/ 

Usaha Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Puger 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 4 ـ mendukung 

2 Kepala Desa Puger Wetan 4 ـ mendukung 

3 Kepala Dusun Mandaran 4 ـ mendukung 

4 Kepala Dusun Mandaran I 4 ـ mendukung 

5 Kepala Dusun Mandaran II 4 ـ mendukung 

6 Kepala Dusun Gedangan 4 ـ mendukung 

7 Kepala Dusun Krajan 4 ـ mendukung 

8 Kepala Dusun Krajan I 2 ـ tidak mendukung 

9 Kepala Dusun Krajan II 4 ـ mendukung 

10 Kepala Dusun Kauman 2 ـ tidak mendukung 

11 Ketua Kelompok Nelayan 2 ـ tidak mendukung 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 4 ـ mendukung 

13 Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 4 ـ mendukung 

14 
Pemilik home industri ikan kering dan ikan 

pindang 

1 
  sangat tidak mendukung ـ

15 
Pemilik home industri tepung ikan dan ikan 

kaleng 

1 
  sangat tidak mendukung ـ

16 Pemilik home industri terasi 1 ـ sangat tidak mendukung  

17 Pemilik home industri kerupuk  1 ـ sangat tidak mendukung  

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat dukungan komunitas terhadap 

rencana kegiatan menunjukkan bahwa penilaian terdiri dari skala 1, 2, dan 4. Nilai 

1 berarti responden kunci menilai komunitasnya tidak pernah terlibat dalam  

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi usaha sama sekali . Nilai 2 berarti 

responden kunci menilai komunitasnya hanya terlibat dalam  pelaksanaan . Nilai 5 

berarti responden kunci menilai komunitasnya selalu terlibat dalam  perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi usaha. 
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Gambar 4. 27 Diagram prosentase tingkat dukungan komunitas terhadap rencana 

kegiatan/ usaha desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata 

Puger 

Berdasarkan Gambar 4.27 dapat diketahui bahwa sebanyak 23% dari 

responden menyatakan sangat tidak mendukung, sebanyak 18% dari responden 

mendukung, dan sebanyak 59% dari responden menyatakan mendukung dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi usaha untuk pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger.  

Tabel 4. 29 Penilaian Tingkat Kepuasan Komunitas terhadap Adanya Evaluasi 

Usaha dalam Membahas Permasalahan/ Issue 
No. Responden Penilaian Keterangan 

1 Kepala Desa Puger Kulon 4 ـ puas 

2 Kepala Desa Puger Wetan 4 ـ puas 

3 Kepala Dusun Mandaran 4 ـ puas 

4 Kepala Dusun Mandaran I 4 ـ puas 

5 Kepala Dusun Mandaran II 4 ـ puas 

6 Kepala Dusun Gedangan 4 ـ puas 

7 Kepala Dusun Krajan 4 ـ puas 

8 Kepala Dusun Krajan I 4 ـ puas 

9 Kepala Dusun Krajan II 4 ـ puas 

10 Kepala Dusun Kauman 4 ـ puas 

11 Ketua Kelompok Nelayan 4 ـ puas 

12 Ketua Lintas Masyarakat (Linmas) 4 ـ puas 

13 
Pengelola Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 

4 
 puas ـ

14 
Pemilik home industri ikan kering 

dan ikan pindang 

4 
 puas ـ

15 
Pemilik home industri tepung ikan 

dan ikan kaleng 

4 
 puas ـ

16 Pemilik home industri terasi 4 ـ puas 

17 Pemilik home industri kerupuk  4 ـ puas 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2014 

Berdasarkan hasil penilaian untuk tingkat dukungan komunitas terhadap 

rencana kegiatan menunjukkan bahwa penilaian terdiri dari skala 4. Nilai 4 berarti 

responden kunci menilai komunitasnya sudah puas terhadap adanya evaluasi 

usaha terkait pengelolaan dan pengembangan destinasi parwisata Puger. 

23%

18%

0%

59%

0% sangat tidak 
mendukung
tidak mendukung

netral

mendukung

sangat mendukung
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Gambar 4. 28 Diagram prosentase tingkat kepuasan komunitas terhadap adanya 

evaluasi usaha dalam membahas permasalahan/ issue 

Berdasarkan Gambar 4.28 dapat diketahui bahwa sebanyak 100% dari 

responden menilai komunitasnya merasa puas apabila terdapat evaluasi usaha 

terkait pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Evaluasi usaha 

bertujuan untuk memberikan perkembangan ke arah yang lebih baik terhadap 

setiap proses usaha yang sedang berjalan. Semua proses atau langkah akan 

membutuhkan evaluasi, hal ini dikarenakan dengan mengadakan evaluasi, maka 

dapat diketahi apakah usaha tersebut sudah sesuai dengan rencana atau belum, 

jika rencana sudah sesuai, maka perlunya peningkatan terhadap usaha yang 

dijalankan. 

 

4. 6 Perhitungan Kesiapan Komunitas 

Tingkat kesiapan masyarakat dapat diketahui melalui penilaian kesiapan 

masyarakat berdasarkan enam dimensi kesiapan masyarakat. Setelah dilakukan 

penilaian terhadap masing-masing dimensi, maka dilakukan perhitungan untuk 

mengetahui tingkatan kesiapan masyarakat, sehingga dapat mengembangkan 

strategi berdasarkan tingkatan kesiapan masyarakat. Perhitungan tingkatan 

kesiapan masyarakat dapat dilihat pada perhitungan gabungan pada Tabel 4.30. 

Tabel 4. 30 Perhitungan Gabungan 
Dimensi Total @ Dimensi 

Dimensi A 3,20 

Dimensi B 2,84 

Dimensi C 3,90 

Dimensi D 3,50 

Dimensi E 3,07 

Dimensi F 3,39 

0%0%0%0%

100%

sangat tidak puas

tidak puas

netral

puas

sangat puas
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Dimensi Total @ Dimensi 

Total 19,90 

Total/Jumlah Dimensi 3,32 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

Berdasarkan hasil perhitungan gabungan, maka hasil tersebut akan 

menginterpretasikan tahap kesiapan masyarakat. Jumlah total semua dimensi 

kesiapan tersebut adalah 19,90 yang selanjutnya dibagi dengan banyaknya jumlah 

dimensi, sehingga didapatkan nilai 3,32 yang menunjukkan tingkatan kesiapan 

masyarakat tersebut pada tahap ke lima (5), yaitu persiapan. Tingkatan kesiapan 

masyarakat terdiri dari sembilan (9) tahap atau tingkatan. Beberapa tingkatan dari 

kesiapan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 4.29. 

 

Gambar 4. 29 Tingkatan kesiapan masyarakat 
                                  Sumber: Plested, Barbara A, 2006  

Tingkatan kesiapan masyarakat pada tahap persiapan atau pada tahap ke 

lima (5) tersebut adalah pimpinan mulai aktif dalam perencanaan, serta komunitas 

memberikan dukungan pada usaha-usaha/ program yang dijalankan. Setelah 

5. PREPARATION 
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tingkatan kesiapan masyarakat dapat diketahui, maka perlunya mengembangkan 

strategi berdasarkan tingkatan kesiapan masyarakat tersebut.  

4.6. 1 Strategi Tingkat Kesiapan Masyarakat 

Setelah dilakukan perhitungan tingkat kesiapan masyarakat, maka 

didapatkan tingkatan kesiapan masyarakat tersebut pada tahap persiapan. 

Beberapa strategi umum atau alternatif strategi kesiapan masyarakat dalam 

pengembangan destinasi pariwisata pada tahap persiapan dapat dilihat pada Tabel 

4.31. 
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Tabel 4. 31 Alternatif Strategi Berdasarkan Tingkat Kesiapan Masyarakat 
No. Alternatif Isi Keterangan 

1. Memfasilitasi dukungan 

komunitas untuk memulai 

kegiatan atau usaha dalam 

pengelolaan dan 

pengembangan destinasi 

pariwisata Puger. 

Membentuk komunitas agar lebih mudah difasilitasi dalam 

pengembangan kegiatan atau usaha, serta agar pemerintah lebih 

mudah mendorong kegiatan atau usaha tersebut, sehingga 

kegiatan atau usaha bisa cepat berkembang (dikutip dari 

pernyataan Joko Widodo oleh Putranta, 2014). 

- Pemerintah dapat memberikan atau memfasilitasi berupa 

bantuan maupun pinjaman modal untuk kegiatan dalam 

pembangunan atau pengembangan jaringan utilitas maupun 

fasilitas pelayanan wisata (sarana dan prasarana penunjang 

wisata) yang belum memadai, serta peningkatan ekonomi 

kreatif.  

- Pemerintah dapat mengadakan pembinaan dan pelatihan rutin 

kepada masyarakat Puger untuk meningkatkan produk-produk 

kerajinan tangan mulai dari cara pengolahan hingga 

pengemasan, sehingga akan menciptakan icon tersendiri bagi 

produk khas Puger. 

Sebagai langkah awal untuk memulai bisnis kreatif, maka 

pemerintah harus siap memfasilitasi dalam promosi dan 

pemasaran (dikutip dari pernyataan Joko Widodo oleh 

Putranta, 2014). 

- Pemerintah dapat memfasilitasi promosi dan pemasaran 

pariwisata melalui program pembuatan website secara online 

untuk menjual karakteristik pariwisata Puger, serta berbagai 

potensi yang dimiliki oleh daya tarik wisata Puger. 

- Pemerintah juga dapat membantu memfasilitasi dengan 

menitipkan karya atau produk-produk lokal di kios-kios, 

misalnya di sekitar lokasi wisata mengingat adanya produk-
produk khas Puger sebagian besar dikirimkan diluar daerah. 

Menerbitkan majalah pemkab yang dapat dimanfaatkan untuk 

mempromosikan lokasi wisata, serta memajang karya atau 

produk para pelaku usaha kreatif yang ada (dikutip dari 

pernyataan Joko Widodo oleh Putranta, 2014). 

- Pemerintah juga dapat memfasilitasi melalui penerbitan 

majalah yang dapat digunakan untuk mempromosikan lokasi 

wisata setelah kegiatan pengembangan destinasi pariwisata 

sudah memenuhi target, sehingga wisata Puger dapat menarik 

pengunjung atau wisatawan. 

2. Melakukan forum publik 

untuk mengembangkan 

strategi dari komunitas 

tingkat bawah/ kelompok 

kelas bawah (grass root 

community). 

Pembentukan kelompok-kelompok kecil untuk dilakukan 

forum publik untuk mengembangkan strategi dalam 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger.  

- Forum publik sangat potensial untuk dilakukan yang 

ditujukan untuk mengarahkan masyarakat dalam proses 

pembangunan/ pengembangan wisata Puger, khususnya 

dalam pengerjaan program-program/ proyek fisik, dengan 

demikian pemerintah dan masyarakat dapat menyumbangkan 

tenaga dalam pelaksanaan pembangunan/ pengembangan 

wisata Puger. 
- Forum publik akan dilakukan oleh stakeholder terkait baik 
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No. Alternatif Isi Keterangan 

pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat 

untuk merencanakan/ mendiskusikan bahwa  dalam proses 

pengembangan destinasi pariwisata tentu saja harus 

disinkronisasikan antara aspirasi komunitas lokal dengan 

rencana-rencana strategis yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih bahkan konflik 

antar komunitas dengan pemerintah kabupaten. 

Memperkuat jaringan komunitas lokal secara intens dan 

berkesinambungan. 

- Membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dan 

komponen masyarakat dapat menjaring keinginan dan 

kebutuhan masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya 

pembiasan informasi yang tidak benar yang dapat memicu 

stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Melakukan pertemuan rutin bulanan dari perwakilan masing-

masing komunitas dapat menjadi langkah awal untuk 

membahas terkait usaha yang akan dijalankan. 

- Pertemuan rutin yang dilakukan dengan forum publik 

bermanfaat untuk mengetahui progress/ kendala yang 

dilakukan/ dihadapi tiap kelompok/ komunitas untuk 

mencapai kesuksesan usaha-usaha yang dilakukan. 

3. Mengajak pemimpin atau 

orang yang berpengaruh 

untuk bicara ke kelompok 

dan berpartisipasi di daerah 

lokal. 

Pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang 

dipimpinnya baik keikutsertaan mengambil keputusan maupun 

dalam melaksanakannya. Selain itu, pemimpin ini juga 

seharusnya mampu mengatur aktivitas anggota secara terarah 

dalam koordinasi yang efektif dan memungkinkan tercapainya 

tujuan bersama secara maksimal. Keberadaan pemimpin sangat 

penting untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat agar 

mau berpartisipasi, serta dengan adanya pemimpin, maka dapat 

mengarahkan dukungan/ keterlibatan masyarakat dalam suatu 

kegiatan. Oleh karena itu, dalam hal ini benar-benar 

dibutuhkan orang yang paling berpengaruh atau dipercaya oleh 

masyarakat untuk mengajak masyarakat agar dapat 

berpartisipasi secara lokal. 

- Pemimpin desa dapat mengajak masyarakat beperan serta 

aktif dalam membangun dan mengelola secara langsung 

fasilitas pelayanan wisata, sehingga masyarakat dapat 

menerima langsung manfaat dari pariwisata. Masyarakat juga 

dapat melibatkan diri mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, 

hingga pemeliharaan.  

- Selain itu, stakeholder terkait, baik pemerintah kabupaten, 

pemerintah desa maupun masyarakat dapat menjalin 

kerjasama agar tujuan atau program-program yang ada dapat 

dicapai bersama. 

- Pemimpin desa dapat membuat rencana pembangunan yang 

meliputi rencana, tujuan, sasaran, target dan strategi 

pencapaian yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat 
dalam suatu kegiatan tersebut dan bekerjasama dengan 

stakeholder terkait, khususnya bidang pariwisata, sehingga 

rencana pembangunan nantinya dapat sesuai dengan 

kebijakan pemerintah, salah satunya bidang pariwisata. 
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No. Alternatif Isi Keterangan 

- Pemimpin desa dengan masyarakat dapat membuat struktur 

kelembagaan/ menyusun organisasi khusus yang mampu 

secara mandiri mengelola dan mengembangkan destinasi 

pariwisata Puger, dapat membuat rincian dana yang 

diperlukan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger. 

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat, yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap 

masyarakat, pengembangan terhadap masyarakat dengan 

menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. 

- Kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci 

keberhasilan, sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran 

masyarakat lokal akan pentingnya usaha-usaha pembangunan 

sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

lokal dalam pembangunan banyak tergantung pada 

kemampuan pemerintah desa khususnya pimpinan atau kepala 

desa. 

4. Merencanakan bagaimana 

mengevaluasi kesuksesan 

usaha-usaha yang 

dilakukan. 

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah usaha tersebut 

sudah sesuai dengan rencana atau belum, jika rencana sudah 

sesuai, maka perlunya peningkatan terhadap usaha yang 

dijalankan, namun sebaliknya, jika rencana masih belum sesuai 

dengan target, maka perlunya merencanakan bagaimana 

langkah untuk mencapai kesuksesan usaha-usaha yang akan 

dijalankan. 

 Melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah ـ

dan sedang dilaksanakan. 

 .Melakukan monitoring ـ

 Memperbaiki kebijakan-kebijakan strategis yang nantinya ـ

diarahkan kepada kebijakan riil masyarakat. 

 Melakukan penyesuaian-penyesuaian program yang selaras ـ

dengan perkembangan lingkungan. 
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A. Memfasilitasi dukungan komunitas untuk memulai kegiatan/ usaha 

dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

Strategi ini merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan tingkat 

kesiapan masyarakat, yaitu dengan memfasilitasi adanya dukungan komunitas 

untuk memulai usaha-usaha yang akan dijalankan. Pada strategi ini juga sudah 

dilakukan atau diterapkan oleh pemimpin desa, diantaranya pemimpin desa setiap 

seminggu sekali selalu rutin untuk mengadakan pertemuan dengan perangkat desa 

maupun kepala dusun untuk melakukan evaluasi hasil kegiatan yang sudah 

dijalankan maupun merencanakan kegiatan atau agenda yang akan dijalankan, 

serta pemimpin desa juga selalu rutin dalam setiap bulan mengadakan pelatihan 

atau sosialisasi dengan anggota linmas terkait pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger.  

B. Melakukan forum publik untuk mengembangkan strategi dari 

komunitas tingkat bawah/ kelompok kelas bawah (grass root 

community) 

Strategi ini merupakan strategi yang juga efektif untuk meningkatkan 

tingkat kesiapan masyarakat, yaitu dengan melakukan forum publik untuk 

mengembangkan strategi dari komunitas tingkat bawah/ kelompok kelas bawah 

(grass root community). Tujuan utama dari forum publik adalah memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki diskusi terbuka, terutama dalam 

pembahasan terkait pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

Komunitas tingkat bawah/ kelompok kelas bawah (grass root community) 

merupakan pemberdayaan komunitas warga desa biasa (grass root) yang berubah 

perannya menjadi pelaksana pembangunan dan sebagai pengambil keputusan. 

Posisi komunitas ini sebagai subjek (pelaku) pembangunan. Pola pembangunan 

dengan pendekatan top-down yang selama ini dijalankan telah menciptakan 

ketergantungan pada pemerintah dalam perencanaan dan pembangunan. 

Komunitas tidak dapat memecahkan masalah tersebut karena kelembagaan desa 

belum mampu menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat. Ketidakmampuan 

komunitas dalam memecahkan masalah bersama membutuhkan kesadaran untuk 

melakukan perubahan melalui aksi bersama. Untuk meningkatkan kemampuan 

berorganisasi dan mengelola pembangunan, komunitas dibantu oleh pendamping 
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komunitas (Tohjiwa, dkk). Berikut merupakan kedudukan stakeholder 

berdasarkan perannya dalam pembangunan yang dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4. 30 Kedudukan stakeholder berdasarkan perannya dalam pembangunan 
Sumber: Tohjiwa, Agus Darma dalam Seminar Nasional tentang Keberlanjutan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembangunan 

Pengadaan forum publik ini belum dilakukan khusus dalam pengelolaan 

dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Hal ini dapat dilihat karena belum 

adanya organisasi yang mampu secara mandiri mengelola dan mengembangkan 

destinasi pariwisata Puger. Forum yang biasanya dilakukan oleh pemimpin desa 

secara rutin tersebut merupakan forum umum untuk membahas berbagai agenda 

yang dijalankan.  

C. Mengajak pemimpin atau orang yang berpengaruh untuk bicara ke 

kelompok dan berpartisipasi di daerah lokal 

Strategi ini merupakan strategi yang juga efektif untuk meningkatkan 

tingkat kesiapan masyarakat. Sebanyak 94% komunitas menyatakan bahwa 

pemimpin berpengaruh dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger. Daya tarik wisata Puger dikelola oleh Pemerintah Desa Puger 

Kulon. Pemerintah desa berpengaruh terhadap masyarakat atau komunitas di 

daerahnya, karena dalam hal ini pemimpin desa mampu dalam memotivasi, 

memfasilitasi, dan mengadvokasi masyarakat, sehingga dapat dikatakan 

pemimpin aktif dalam memimpin masyarakatnya.  

D. Merencanakan bagaimana mengevaluasi kesuksesan usaha-usaha 

yang dilakukan 

Strategi ini merupakan strategi yang juga efektif untuk meningkatkan 

tingkat kesiapan masyarakat. Evaluasi usaha sangat penting untuk dilakukan, 
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misalnya evaluasi dan monitoring secara berkala yang bertujuan untuk melihat 

apakah tujuan yang dicapai telah berhasil. Sebanyak 100% komunitas merasa 

puas apabila terdapat evaluasi usaha terkait pengelolaan dan pengembangan 

potensi objek wisata Puger. Evaluasi usaha bertujuan untuk memberikan 

perkembangan ke arah yang lebih baik terhadap setiap proses usaha yang sedang 

berjalan. Semua proses atau langkah akan membutuhkan evaluasi, hal ini 

dikarenakan dengan mengadakan evaluasi, maka dapat diketahui apakah usaha 

tersebut sudah sesuai dengan rencana atau belum, jika rencana sudah sesuai, maka 

perlunya peningkatan terhadap usaha yang dijalankan, namun sebaliknya, jika 

rencana masih belum sesuai dengan target, maka perlunya merencanakan 

bagaimana langkah untuk mencapai kesuksesan usaha-usaha yang akan 

dijalankan. Selain itu, usaha melakukan evaluasi kemajuan usaha merupakan 

proses yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan. Evaluasi 

berangkat dari kegiatan montoring setiap proses dalam usaha yang dijalankan, 

dari hasil monitoring dapat dibuat analisis kemajuan, kemunduran dan pencapaian 

apa yang sudah dilaksanakan. 

 

4. 7 Akar Masalah dan Akar Tujuan 

Akar masalah sangat penting diketahui untuk melakukan tindakan 

perbaikan dan pencegahan secara efektif. Setelah melakukan analisis akar 

masalah, selanjutnya dilakukan analisis tujuan yang digunakan untuk menentukan 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai guna menyelesaikan permasalahan. Analisis 

tujuan merupakan kebalikan dari analisis masalah, sehingga permasalahan yang 

ada menjadi teratasi dengan adanya tujuan dalam analisis tujuan. Hasil analisis 

tujuan nantinya akan digunakan untuk menentukan program-program 

pembangunan yang sesuai guna mencapai tujuan tersebut. Berikut merupakan 

analisis akar masalah dan akar tujuan terkait pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger yang dapat dilihat pada Gambar 4.31 dan Gambar 4.32. 
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4.7. 1 Akar Masalah 

 
Gambar 4. 31 Akar masalah 
 Sumber: Hasil Analisis, 2014
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Berdasarkan analisis akar masalah, maka dapat diketahui akar atau 

penyebab dari masalah mengenai pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger. Secara umum, permasalahan utama terkait pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger adalah belum optimalnya pengelolaan 

dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Permasalahan tersebut dapat 

dikaitkan dengan destinasi pariwita yang tersedia di lokasi daya tarik wisata Puger 

yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Daya tarik wisata 

Permasalahan terkait daya tarik wisata alam adalah lokasi pantai yang 

gersang karena kurangnya keteduhan vegetasi atau penghijauan di sekitar 

pantai. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana untuk menyalurkan 

atau mendistribusikan jaringan PDAM untuk kebutuhan penghijauan, serta 

kurangnya kurangnya kepedulian dan keterlibatan masyarakat lokal dalam 

kegiatan usaha desa, salah satunya dalam kegiatan penghijauan. 

Permasalahan terkait daya tarik wisata buatan adalah kurangnya 

promosi dan pemasaran produk lokal, seperti cinderamata/ souvenir 

(kerajinan tangan) maupun oleh-oleh khas daerah. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya kepedulian dan keterlibatan masyarakat lokal, masih 

rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta kurangnya 

inisiatif masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, 

kurangnya kemampuan SDM untuk mengembangkan hasil produksi 

(home industri) di sekitar lokasi daya tarik wisata, dan modal usaha yang 

terbatas untuk mendirikan kios oleh-oleh di sekitar lokasi daya tarik wisata 

Puger. 

Permasalahan terkait daya tarik wisata budaya adalah adanya 

kebudayaan masyarakat yang berupa kesenian geladen belum difungsikan 

dan dimanfaatkan secara optimal menjadi suatu daya tarik wisata. Hal 

tersebut disebabkan karena masyarakat lokal belum menyadari pentingnya 

potensi budaya lokal (kearifan lokal) yang layak untuk dilestarikan, serta 

adanya dukungan pemerintah yang belum optimal terhadap kegiatan 

wisata budaya, misalnya dalam hal bantuan dana untuk pengajuan kegiatan 

budaya yang akan dilaksanakan. 
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2. Fasilitas umum dan prasarana umum 

Permasalahan terkait fasilitas umum dan prasarana umum, diantaranya 

penerangan jalan di sekitar lokasi daya tarik wisata yang masih minim; 

keterbatasan dana untuk menyalurkan atau mendistribusikan jaringan 

PDAM untuk keperluan penghijauan dan sarana bilas; minimnya tingkat 

kesadaran masyarakat yang dapat dilihat sebanyak 65% komunitas 

menyatakan belum sadar, misalnya belum memiliki inisiatif dalam 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger, salah satunya 

terhadap permasalahan sampah. Selain itu, kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah; kurangnya 

sosialisasi mengenai ketertiban dan keamanan masyarakat lokal; lahan 

parkir yang masih kurang; belum adanya toilet umum atau sarana bilas; 

belum adanya fasilitas peribadatan; serta fasilitas kebersihan (tempat 

sampah) dan sebagainya. 

3. Fasilitas Pariwisata 

Permasalahan terkait fasilitas pariwisata, yaitu minimnya pengetahuan 

masyarakat mengenai peluang usaha dari adanya kegiatan/ usaha dalam 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger, serta belum 

adanya kios oleh-oleh untuk menjual atau memasarkan hasil produk khas 

lokal daerah. 

4. Aksesibilitas 

Permasalahan terkait aksesibilitas, yaitu keterbatasan dana dalam 

perbaikan kondisi jalan jalan yang belum memadai (adanya jalan yang 

rusak), serta perkerasan jalan yang berupa pasir dan batu. 

5. Masyarakat 

Permasalahan terkait organisasi adalah belum adanya organisasi 

masyarakat yang mampu secara mandiri mengelola destinasi pariwisata 

Puger. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya kebijakan khusus 

dari pemerintah, khususnya bidang pariwisata yang mengatur pengelolaan 

dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

Permasalahan terkait kegiatan ekonomi adalah belum semua pelaku 

masyarakat, seperti home industri terlibat dalam usaha, padahal memiliki 
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peluang besar terlibat dalam usaha, serta adanya potensi daya tarik wisata 

Puger belum menimbulkan economic benefit bagi masyarakat lokal. Hal 

tersebut disebabkan karena masih rendahnya pemahaman dan kesadaran 

masyarakat, serta pihak terkait terhadap potensi daya tarik wisata Puger 

yang dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

kesejahteraan masyarakat. 

Permasalahan terkait proses pembelajaran adalah kurangnya 

kepedulian dan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan/ usaha desa, 

seperti organisasi sosial, pelatihan/ sosialisasi terkait pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger. Hal tersebut disebabkan karena 

masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta pihak 

terkait terhadap potensi daya tarik wisata Puger yang dapat memberikan 

nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 
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4.7. 2  Akar Tujuan 

 
Gambar 4. 32 Akar tujuan 

   Sumber: Hasil Analisis, 2014
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Berdasarkan analisis akar tujuan, maka dapat diketahui tujuan-tujuan yang 

akan dicapai guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada terkait 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Secara umum, tujuan 

utama terkait pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger adalah 

optimalisasi pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

Pencapaian tujuan-tujuan tersebut juga dikaitkan dengan dengan destinasi pariwita 

yang tersedia di lokasi daya tarik wisata Puger yang dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Daya tarik wisata 

Penyelesaian masalah atau tujuan yang akan dicapai terkait daya tarik 

wisata alam adalah membangun kesadaran masyarakat agar peduli 

terhadap lingkungan hidup dan berperan aktif  dalam peningkatan kegiatan 

penghijauan yang dilakukan pada sepanjang jalan dari pintu masuk lokasi 

wisata Puger. 

Penyelesaian masalah atau tujuan yang akan dicapai terkait daya tarik 

wisata buatan adalah pelibatan masyarakat dalam peningkatan promosi 

dan pemasaran produk lokal, seperti cinderamata/ souvenir (kerajinan 

tangan) maupun oleh-oleh khas daerah yang dapat dilakukan dengan 

menjualkan hasil produknya ke desa-desa lain, serta pembuatan website 

yang difasilitasi oleh pemerintah untuk masyarakat, serta dapat 

menerbitkan majalah untuk memajang produk para pelaku usaha kreatif 

(home industri); pemberian pelatihan kepada para pelaku usaha home 

industri untuk mengemas hasil produk dengan kemasan yang unik, 

sehingga dapat menjadi icon dan memiliki ciri khas sendiri dibanding 

produk lain, serta pemimpin kecamatan/ desa dapat mengadakan lomba 

pengemasan produk, sehingga masyarakat dapat termotivasi untuk 

menunjukkan ide kreatifnya. 

Penyelesaian masalah atau tujuan yang akan dicapai terkait daya tarik 

wisata budaya adalah optimalisasi pendayagunaan kebudayaan sebagai 

daya tarik wisata yang didukung dengan kerjasama antara pemkab dengan 

pemdes untuk mewujudkan potensi budaya, sehingga dapat memberikan 

peluang bagi perkembangan daya tarik wisata Puger, misalnya melalui 
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proses pembelajaran terkait kesenian budaya lokal, salah satunya kesenian 

tradisional geladen. 

2. Fasilitas umum dan prasarana umum 

Penyelesaian masalah atau tujuan yang akan dicapai terkait fasilitas 

umum dan prasarana umum, antara lain peningkatan peran aktif 

masyarakat dalam penataan lampu penerangan jalan dan mempercantik 

permukiman nelayan dengan pengadaan hiasan lampu, sehingga suasana 

desa terkesan menarik dengan ciri khas tertentu, serta pemberian bantuan 

pemerintah untuk penambahan lampu penerangan jalan di sekitar lokasi 

daya tarik wisata; pelibatan masyarakat dalam peningkatan sistem 

pendistribusian dan pelayanan jaringan air bersih  terutama untuk 

kebutuhan sarana bilas dan penghijauan; mengajak masyarakat untuk 

mengelola sampah dan limbah perikanan secara mandiri yang dikoordinir 

oleh masing-masing kepala dusun atau RW dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat; mengajak masyarakat untuk turut menjaga keamanan dengan 

peningkatan sosialisasi mengenai ketertiban dan keamanan oleh 

masyarakat lokal untuk meminimalisir terjadi kasus curanmor dan mabuk-

mabukan; pelibatan masyarakat untuk menyediakan/ menyewakan 

tanahnya untuk lahan parkir yang terdapat di sekitar lokasi daya tarik 

wisata Puger; pelibatan masyarakat dalam membangun dan mengelola 

secara langsung fasilitas pelayanan wisata, seperti pengadaan fasilitas 

umum berupa toilet/ sarana bilas oleh masyarakat; pemberian dana/ 

pinjamam modal oleh pemerintah yang diberikan kepada pemimpin desa 

untuk membantu dalam pembangunan fasilitas peribadatan, serta 

pengadaan  fasilitas kebersihan (tempat sampah) dan sebagainya.   

3. Fasilitas pariwisata 

Penyelesaian masalah atau tujuan yang akan dicapai terkait fasilitas 

pariwisata adalah mengajak masyarakat untuk membuka usaha, seperti 

peningkatan usaha wisata kuliner yang didukung dengan adanya potensi 

perikanan, sehingga dapat memberikan peluang/ kesempatan kerja, 

misalnya kepada istri nelayan sebagai usaha sampingan; Pelibatan 

masyarakat dalam pengembangan usaha dan kios oleh-oleh untuk menjual 
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atau memasarkan hasil produk khas daerah lokal, serta dapat 

mempromosikan kepada desa-desa lain terkait hasil produk home industri.  

4. Aksesibilitas 

Penyelesaian masalah atau tujuan yang akan dicapai terkait 

aksesibilitas, yaitu jaringan jalan adalah peningkatan peran aktif 

masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, serta pembuatan kebijakan 

terkait dengan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah sebagai upaya 

meningkatkan kemandirian masyarakat, yaitu dengan pemberian bantuan 

keuangan bagi Desa Puger Kulon dan Puger Wetan untuk kegiatan  

program pembangunan dan perbaikan jalan. 

5. Masyarakat 

Penyelesaian masalah atau tujuan yang akan dicapai terkait organisasi 

adalah pembentukan organisasi masyarakat yang mampu secara mandiri 

mengelola destinasi pariwisata Puger, seperti, kelompok sadar wisata 

karang taruna, pkk, serta pembentukan suatu tim terpadu yang melibatkan 

dinas terkait, pemerintah kecamatan, perangkat desa, kelompok 

masyarakat dan sebagainya. 

Penyelesaian masalah atau tujuan yang akan dicapai terkait kegiatan 

ekonomi adalah pelibatan masyarakat lokal, khususnya home industri 

untuk menjualkan sebagian hasil produknya di sekitar lokasi daya tarik 

wisata Puger, serta mengadakan iuran bergulir untuk meningkatkan usaha 

produktif masyarakat, sehingga pengembangan destinasi pariwisata Puger 

juga dapat menimbulkan economic benefit bagi masyarakat lokal. 

Penyelesaian masalah atau tujuan yang akan dicapai terkait proses 

pembelajaran adalah peningkatan  kepedulian dan keterlibatan masyarakat 

lokal dalam kegiatan/ usaha desa, seperti organisasi sosial, pelatihan/ 

sosialisasi terkait pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata 

Puger. 
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4. 8 Penentuan Prioritas Strategi dalam Pengembangan Destinasi 

Pariwisata Puger  

 Penentuan prioritas strategi kesiapan masyarakat dalam pengembangan 

destinasi pariwisata Puger dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Proses 

(AHP). Metode Analytical Hierarchy Proses (AHP) dilakukan melalui penilaian 

dari stakeholder terhadap kriteria dan alternatif strategi, sehingga akan 

menghasilkan prioritas strategi kesiapan masyarakat dalam pengembangan 

destinasi pariwisata Puger. Gambar 4.33 merupakan struktur hirarki pemilihan 

strategi. 

 
Gambar 4. 33 Struktur hirarki pemilihan strategi 

 

Berikut merupakan hasil perhitungan AHP berdasarkan pendapat enam 

stakeholder untuk mengetahui kriteria dan alternatif strategi kesiapan masyarakat 

dalam pengembangan destinasi pariwisata Puger. Hasil dari perbandingan 

berpasangan pada hirarki ke dua atau hirarki kriteria dengan perhitungan pendapat 

gabungan dari enam stakeholder dengan mengubah angka dalam matriks dari 

fraksi ke dalam bentuk desimal dapat dilihat pada Tabel 4.32. 

Tabel 4. 32 Matriks Kriteria Perbandingan Berpasangan dari Hasil Gabungan 

Pendapat Para Stakeholder 

KRITERIA Daya tarik wisata 

Fasilitas umum 

dan prasarana 

umum 

Failitas pariwisata Aksesibilitas Masyarakat 

Daya tarik wisata 1,0000 0,2794 0,5333 0,3111 0,7778 

Fasilitas umum 4,0000 1,0000 3,5000 1,0000 4,0000 
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KRITERIA Daya tarik wisata 

Fasilitas umum 

dan prasarana 

umum 

Failitas pariwisata Aksesibilitas Masyarakat 

Failitas pariwisata 

dan prasarana 

umum 

2,6667 0,3294 1,0000 0,5556 1,6667 

Aksesibilitas 3,3333 1,0000 2,3333 1,0000 3,0000 

Masyarakat 1,6667 0,2667 0,7778 0,3333 1,0000 

TOTAL  12,667 2,875 8,144 3,200 10,444 

 

Tabel 4. 33 Normalisasi Matriks Kriteria Perbandingan Berpasangan dari Hasil 

Gabungan Pendapat Para Stakeholder 

KRITERIA Daya tarik wisata 

Fasilitas umum 

dan prasarana 

umum 

Failitas pariwisata Aksesibilitas Masyarakat VP 

Daya tarik wisata 0,0789 0,0972 0,0655 0,0972 0,0745 0,0827 

Fasilitas umum 

dan prasarana 

umum 

0,3158 0,3478 0,4297 0,3125 0,3830 0,3578 

Failitas pariwisata 0,2105 0,1145 0,1228 0,1736 0,1596 0,1562 

Aksesibilitas 0,2632 0,3478 0,2865 0,3125 0,2872 0,2994 

Masyarakat 0,1316 0,0927 0,0955 0,1042 0,0957 0,1039 

TOTAL 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 

Berdasarkan Tabel 4.33, maka dapat diperoleh nilai consistency index (CI) 

dari perhitungan gabungan pendapat stakeholder terhadap kriteria dalam 

pengembangan destinasi pariwisata Puger adalah 0,0979. Nilai CI untuk kriteria 

yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan nilai random index (RI) dengan 

ordo n = 5 (karena terdapat 5 elemen dalam tiap matriks), maka nilai RI yang 

digunakan adalah 1,12, sehingga didapatkan nilai consistency ratio (CR)  telah 

konsisten, karena memenuhi ketentuan konsistensi pendapat <10%, yaitu sebesar  

0,0874. Kriteria yang paling diprioritaskan berdasarkan matriks kriteria adalah 

fasilitas umum dan prasarana umum karena memiliki nilai VP terbesar, yaitu 0,35. 

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan terhadap alternatif strategi kesiapan 

masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata Puger yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.34, Tabel 4.35, Tabel 4.36, Tabel 4.37, Tabel 4.38 . 

Tabel 4. 34 Matriks Alternatif Strategi terhadap Kriteria Destinasi Pariwisata dari 

Hasil Gabungan Pendapat Para Stakeholder 
ALTERNATIF A B C D 

A 1,0000 0,9167 0,2444 0,3111 

B 1,1667 1,0000 0,5333 0,6389 

C 4,3333 2,6667 1,0000 1,0000 

D 3,3333 1,8333 1,0000 1,0000 

TOTAL  9,8333 6,4167 2,7778 2,9500 
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Tabel 4. 35 Normalisasi Matrik Alternatif Strategi terhadap Kriteria Destinasi 

Pariwisata dari Hasil Gabungan Pendapat Para Stakeholder 
ALTERNATIF A B C D VP 

A 0,1017 0,1429 0,0880 0,1055 0,1095 

B 0,1186 0,1558 0,1920 0,2166 0,1708 

C 0,4407 0,4156 0,3600 0,3390 0,3888 

D 0,3390 0,2857 0,3600 0,3390 0,3309 

TOTAL 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 

Berdasarkan Tabel 4.35 akan dapat diperoleh nilai consistency index (CI) 

dari perhitungan gabungan pendapat stakeholder dengan memperhatikan kriteria 

destinasi pariwisata terhadap alternatif strategi kesiapan masyarakat dalam 

pengembangan destinasi pariwisata Puger adalah 0,0763. Nilai CI untuk semua 

kriteria yang diperoleh selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai random index 

(RI) dengan ordo n = 4 (karena terdapat 4 elemen dalam tiap matriks), maka nilai 

RI yang digunakan adalah 0,9, sehingga didapatkan nilai consistency ratio (CR)  

telah konsisten, karena memenuhi ketentuan konsistensi pendapat <10%, yaitu 

sebesar  0,0847. Kriteria yang paling diprioritaskan berdasarkan kriteria destinasi 

pariwisata terhadap alternatif strategi adalah alternatif C, yaitu mengajak 

pemimpin atau orang yang berpengaruh untuk bicara ke kelompok dan 

berpartisipasi di daerah lokal karena memiliki nilai VP terbesar, yaitu 0,39.  

Tabel 4. 36 Matriks Alternatif Strategi terhadap Kriteria Fasilitas Umum dan 

Prasarana Umum dari Hasil Gabungan Pendapat Para Stakeholder 
ALTERNATIF A B C D 

A 1,0000 0,5556 0,4444 1,0000 

B 2,0000 1,0000 0,8889 2,6667 

C 2,6667 1,3333 1,0000 2,5000 

D 1,0000 0,3889 0,4167 1,0000 

TOTAL  6,6667 3,2778 2,7500 7,1667 

 
Tabel 4. 37 Normalisasi Matrik Alternatif Strategi terhadap Kriteria Fasilitas 

Umum dan Prasarana Umum dari Hasil Gabungan Pendapat Para Stakeholder 
ALTERNATIF A B C D VP 

A 0,15000 0,16949 0,16162 0,13953 0,1552 

B 0,30000 0,30508 0,32323 0,37209 0,3251 

C 0,40000 0,40678 0,36364 0,34884 0,3798 

D 0,15000 0,11864 0,15152 0,13953 0,1399 

TOTAL 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,0000 

 

Berdasarkan Tabel 4.37, maka dapat diperoleh nilai consistency index (CI) 

dari perhitungan gabungan pendapat stakeholder dengan memperhatikan kriteria 

fasilitas umum dan prasarana umum terhadap alternatif strategi kesiapan 

masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata Puger adalah 0,0491 dan 
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untuk nilai consistency ratio (CR) telah konsisten, karena memenuhi ketentuan 

konsistensi pendapat <10%, yaitu sebesar  0,0546. Kriteria yang paling 

diprioritaskan berdasarkan kriteria fasilitas umum dan prasarana umum terhadap 

alternatif strategi adalah alternatif C, yaitu mengajak pemimpin atau orang yang 

berpengaruh untuk bicara ke kelompok dan berpartisipasi di daerah lokal karena 

memiliki nilai VP terbesar, yaitu 0,38.  

Tabel 4. 38 Matriks Alternatif Strategi terhadap Kriteria Fasilitas Pariwisata dari 

Hasil Gabungan Pendapat Para Stakeholder 
ALTERNATIF A B C D 

A 1,0000 1,3333 0,9167 3,3333 

B 0,8333 1,0000 0,6667 2,0000 

C 1,1667 1,6667 1,0000 3,0000 

D 0,3111 0,6667 0,3333 1,0000 

TOTAL  3,3111 4,6667 2,9167 9,3333 

  
Tabel 4. 39 Normalisasi Matrik Alternatif Strategi terhadap Kriteria Fasilitas 

Pariwisata dari Hasil Gabungan Pendapat Para Stakeholder 
ALTERNATIF A B C D VP 

A 0,3020 0,2857 0,3143 0,3571 0,3148 

B 0,2517 0,2143 0,2286 0,2143 0,2272 

C 0,3523 0,3571 0,3429 0,3214 0,3434 

D 0,0940 0,1429 0,1143 0,1071 0,1146 

TOTAL 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 

Berdasarkan Tabel 4.39, maka dapat diperoleh nilai consistency index (CI) 

dari perhitungan gabungan pendapat stakeholder dengan memperhatikan kriteria 

fasilitas pariwisata terhadap alternatif strategi kesiapan masyarakat dalam 

pengembangan destinasi pariwisata Puger adalah 0,0578 dan untuk nilai 

consistency ratio (CR) telah konsisten, karena memenuhi ketentuan konsistensi 

pendapat <10%, yaitu sebesar  0,0643. Kriteria yang paling diprioritaskan 

berdasarkan kriteria fasilitas pariwisata terhadap alternatif strategi adalah 

alternatif C, yaitu mengajak pemimpin atau orang yang berpengaruh untuk bicara 

ke kelompok dan berpartisipasi di daerah lokal karena memiliki nilai VP terbesar, 

yaitu 0,34.  

Tabel 4. 40 Matriks Alternatif Strategi terhadap Kriteria Aksesibilitas dari Hasil 

Gabungan Pendapat Para Stakeholder 
ALTERNATIF A B C D 

A 1,0000 0,4722 0,4444 1,0000 

B 2,1667 1,0000 1,0000 2,5000 

C 2,6667 1,0000 1,0000 2,5000 

D 1,0000 0,4167 0,4167 1,0000 

TOTAL  6,8333 2,8889 2,8611 7,0000 
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Tabel 4. 41 Normalisasi Matrik Alternatif Strategi terhadap Kriteria Aksesibilitas 

dari Hasil Gabungan Pendapat Para Stakeholder 
ALTERNATIF A B C D VP 

A 0,1463 0,1635 0,1553 0,1429 0,1520 

B 0,3171 0,3462 0,3495 0,3571 0,3425 

C 0,3902 0,3462 0,3495 0,3571 0,3608 

D 0,1463 0,1442 0,1456 0,1429 0,1448 

TOTAL 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 

Berdasarkan Tabel 4.41, maka dapat diperoleh nilai consistency index (CI) 

dari perhitungan gabungan pendapat stakeholder dengan memperhatikan kriteria 

aksesibilitas terhadap alternatif strategi kesiapan masyarakat dalam 

pengembangan destinasi pariwisata Puger adalah 0,0245 dan untuk nilai 

consistency ratio (CR) telah konsisten, karena memenuhi ketentuan konsistensi 

pendapat <10%, yaitu sebesar  0,0272. Kriteria yang paling diprioritaskan 

berdasarkan kriteria aksesibilitas terhadap alternatif strategi adalah alternatif C, 

yaitu mengajak pemimpin atau orang yang berpengaruh untuk bicara ke kelompok 

dan berpartisipasi di daerah lokal karena memiliki nilai VP terbesar, yaitu 0,36.  

Tabel 4. 42 Matriks Alternatif Strategi terhadap Kriteria Masyarakat dari Hasil 

Gabungan Pendapat Para Stakeholder 
ALTERNATIF A B C D 

A 1,0000 1,5000 1,4167 3,3333 

B 0,8056 1,0000 0,9167 2,6667 

C 0,9722 1,1667 1,0000 2,6667 

D 0,3111 0,4444 0,4444 1,0000 

TOTAL  3,0889 4,1111 3,7778 9,6667 

 
Tabel 4. 43 Normalisasi Matrik Alternatif Strategi terhadap Kriteria Masyarakat 

dari Hasil Gabungan Pendapat Para Stakeholder 
ALTERNATIF A B C D VP 

A 0,3237 0,3649 0,3750 0,3448 0,3521 

B 0,2608 0,2432 0,2426 0,2759 0,2556 

C 0,3147 0,2838 0,2647 0,2759 0,2848 

D 0,1007 0,1081 0,1176 0,1034 0,1075 

TOTAL 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 

Berdasarkan Tabel 4.43, maka dapat diperoleh nilai consistency index (CI) 

dari perhitungan gabungan pendapat stakeholder dengan memperhatikan kriteria 

masyarakat terhadap alternatif strategi kesiapan masyarakat dalam pengembangan 

destinasi pariwisata Puger adalah 0,0845 dan untuk nilai consistency ratio (CR) 

telah konsisten, karena memenuhi ketentuan konsistensi pendapat <10%, yaitu 

sebesar  0,0938. Kriteria yang paling diprioritaskan berdasarkan kriteria 
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masyarakat terhadap alternatif strategi adalah alternatif A, yaitu memfasilitasi 

dukungan komunitas untuk memulai kegiatan atau usaha dalam pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger karena memiliki nilai VP terbesar, yaitu 

0,35.  

 Jika dilihat pada bagan hirarki pada Gambar 4.34, maka akan terlihat nilai 

bobot sebagai berikut.  

 

Gambar 4. 34 Nilai bobot pada bagan hirarki kriteria 

Berdasarkan hasil dari perhitungan pembobotan, diketahui bahwa kriteria fasilitas 

umum dan prasarana umum merupakan kriteria yang menjadi prioritas utama 

untuk menentukan strategi pengembangan destinasi pariwisata Puger. 

Selanjutnya untuk memperoleh penetapan alternatif terbaik dilakukan 

perhitungan bobot pada prioritas kriteria dan alternatif, sehingga dapat 

menentukan alternatif terbaik dengan menggabungkan antara hasil pembobotan 

pada kriteria dan pembobotan alternatif berdasarkan kriteria yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.44. 

Tabel 4. 44 Hasil Pembobotan Kriteria dan Alternatif 

KRITERIA/ 

ALTERNATIF 

Daya tarik 

wisata 

Fasilitas 

umum dan 

prasarana 

umum 

Fasilitas 

pariwisata 
Aksesibilitas Masyarakat 

X 

Bobot 

A 0,1095 0,1552 0,3148 0,1520 0,3521 0,0827 

B 0,1708 0,3251 0,2272 0,3425 0,2556 0,3578 

C 0,3888 0,3798 0,3434 0,3608 0,2848 0,1562 

D 0,3309 0,1399 0,1146 0,1448 0,1075 0,2994 

      0,1039 

 

Selanjutnya untuk mengetahui urutan prioritas strategi kesiapan masyarakat dalam 

pengembangan destinasi pariwisata Puger dapat dilihat pada Tabel 4.45 

Tabel 4. 45 Urutan Prioritas Strategi Berdasarkan Hasil Perhitungan Kriteria dan 

Alternatif 

KRITERIA/ 

ALTERNATIF 
Daya tarik wisata 

Fasilitas umum 

dan prasarana 

umum 

Fasilitas pariwisata Aksesibilitas Masyarakat Proritas 

A 0,0091 0,0555 0,0492 0,0455 0,0366 0,1958 

B 0,0141 0,1163 0,0355 0,1025 0,0266 0,2950 

C 0,0321 0,1359 0,0536 0,1080 0,0296 0,3593 

D 0,0274 0,0501 0,0179 0,0433 0,0112 0,1498 
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Dari hasil perhitungan pembobotan kriteria dan alternatif, pada akhirnya dapat 

diketahui urutan prioritas strategi pengembangan destinasi pariwisata Puger, 

yaitu: 

1. Alternatif A : Mengajak pemimpin atau orang yang berpengaruh 

untuk bicara ke kelompok dan berpartisipasi di daerah 

lokal  

2. Alternatif B : Melakukan forum publik untuk mengembangkan 

strategi dari komunitas tingkat bawah/ kelompok kelas 

bawah (grass root community) 

3. Alternatif C : Memfasilitasi dukungan komunitas untuk memulai 

kegiatan atau usaha dalam pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger 

4. Alternatif D : Merencanakan bagaimana mengevaluasi kesuksesan 

usaha-usaha yang dilakukan 

 

4. 9 Kesiapan Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Puger  

Strategi kesiapan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata 

Puger diperoleh berdasarkan content analysis, important performace analysis 

(IPA), Community Readines Model, Akar Masalah dan Akar Tujuan, dan metode 

Analytical Hierarki Process (AHP). Hasil akhir yang diperoleh adalah menyusun 

alternatif strategi atau memperoleh alternatif terpilih dalam pengembangan 

destinasi pariwisata Puger berdasarkan kriteria destinasi pariwisata dan alternatif 

strategi berdasarkan strategi tingkat kesiapan masyarakat. Gambar 4.35 

merupakan skema hasil dari analisis-analisis yang sudah dilakukan untuk 

mendapatkan alternatif strategi dan alternatif terpilih dalam pengembangan 

destinasi pariwisata Puger. 
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Gambar 4. 35 Skema hasil analisis 
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Tabel 4. 46 Penjelasan Alternatif Terpilih 
Alternatif Isi Keterangan Program 

Mengajak 

pemimpin atau 

orang yang 

berpengaruh untuk 

bicara ke kelompok 

dan berpartisipasi di 

daerah lokal. 

Pemimpin berusaha 

mengaktifkan orang-orang yang 

dipimpinnya baik keikutsertaan 

mengambil keputusan maupun 

dalam melaksanakannya. Selain 

itu, pemimpin ini juga 

seharusnya mampu mengatur 

aktivitas anggota secara terarah 

dalam koordinasi yang efektif 

dan memungkinkan tercapainya 

tujuan bersama secara 

maksimal. Keberadaan 

pemimpin sangat penting untuk 

menggerakkan dan memotivasi 

masyarakat agar mau 

berpartisipasi, serta dengan 
adanya pemimpin, maka dapat 

mengarahkan dukungan/ 

keterlibatan masyarakat dalam 

suatu kegiatan. Oleh karena itu, 

dalam hal ini benar-benar 

dibutuhkan orang yang paling 

berpengaruh atau dipercaya oleh 

masyarakat untuk mengajak 

masyarakat agar dapat 

berpartisipasi secara lokal. 

- Pemimpin desa dapat mengajak 

masyarakat beperan serta aktif 

dalam membangun dan 

mengelola secara langsung 

fasilitas pelayanan wisata, 

sehingga masyarakat dapat 

menerima langsung manfaat 

dari pariwisata. Masyarakat 

juga dapat melibatkan diri 

mulai tahap perencanaan, 

pelaksanaan, hingga 

pemeliharaan.  

- Selain itu, stakeholder terkait, 

baik pemerintah kabupaten, 

pemerintah desa maupun 

masyarakat dapat menjalin 
kerjasama agar tujuan atau 

program-program yang ada 

dapat dicapai bersama. 

- Pemimpin desa dapat membuat 

rencana pembangunan yang 

meliputi rencana, tujuan, 

sasaran, target dan strategi 

pencapaian yang dilakukan 

dengan melibatkan masyarakat 

dalam suatu kegiatan tersebut 

dan bekerjasama dengan 

stakeholder terkait, khususnya 

bidang pariwisata, sehingga 

rencana pembangunan nantinya 

- Pembentukan organisasi masyarakat yang mampu secara mandiri mengelola destinasi 

pariwisata Puger, seperti, kelompok sadar wisata karang taruna, pkk, serta pembentukan 

suatu tim terpadu yang melibatkan dinas terkait, pemerintah kecamatan, perangkat desa, 

kelompok masyarakat dan sebagainya yang difasilitasi oleh Kepala Desa Puger Kulon 

sebagai pengelola daya tarik wisata Puger, karena berdasarkan penilaian tingkat kesiapan 

masyarakat dengan dimensi kepemimpinan pemimpin desa sangat berpengaruh terhadap 

kegiatan/ usaha desa, sering terlibat, dan selalu memberikan dukungan kepada anggota 

komunitas dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger. Selain itu, 

berdasarkan dimensi pengetahuan komunitas mengenai usaha bahwa pemimpin desa ke 

depan ini memang memiliki inisiatif, yaitu pembentukan organisasi karang taruna dan 

gerakan ibu PKK.  

- Pemimin desa dapat membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan 

hidup dan berperan aktif  dalam peningkatan kegiatan penghijauan yang dilakukan pada 

sepanjang jalan dari pintu masuk lokasi wisata Puger. Berdasarkan penilaian tingkat 

kesiapan masyarakat dengan dimensi usaha komunitas bahwa hanya perangkat desa dan 

anggota linmas yang peduli terhadap kegiatan tersebut, serta tingkat pemahaman 
masyarakat yang kurang dalam kegiatan/ usaha desa dalam pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata Puger, sehingga pemimpin desa akan menggerakkan 

linmas untuk mengajak masyarakat agar peduli dalam upaya penghijauan. 

- Pelibatan masyarakat dalam peningkatan promosi dan pemasaran produk lokal, seperti 

cinderamata/ souvenir (kerajinan tangan) maupun oleh-oleh khas daerah yang dapat 

dilakukan dengan menjualkan hasil produknya ke desa-desa lain, serta pembuatan website 

yang difasilitasi oleh pemerintah untuk masyarakat, serta dapat menerbitkan majalah 

untuk memajang produk para pelaku usaha kreatif (home industri). Berdasarkan penilaian 

tingkat kesiapan masyarakat dengan dimensi usaha komunitas bahwa kebanyakan 

masyarakat yang memiliki usaha home industri masih dikelola secara individu dan 

sebagian besar home industri mengirimkan/ menjualkan hasil atau produknya ke luar kota, 

padahal adanya home industri dapat menjadi peluang besar bagi usaha masyarakat untuk 

terlibat dalam pengembangan daya tarik wisata Puger.  

- Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penataan lampu penerangan jalan dan 
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dapat sesuai dengan kebijakan 

pemerintah, salah satunya 

bidang pariwisata. 

- Pemimpin desa dengan 

masyarakat dapat membuat 

struktur kelembagaan/ 

menyusun organisasi khusus 

yang mampu secara mandiri 

mengelola dan 
mengembangkan destinasi 

pariwisata Puger, dapat 

membuat rincian dana yang 

diperlukan dalam pengelolaan 

dan pengembangan destinasi 

pariwisata Puger. 

mempercantik permukiman nelayan dengan pengadaan hiasan lampu, sehingga suasana 

desa terkesan menarik dengan ciri khas tertentu, serta pemberian bantuan pemerintah 

untuk penambahan lampu penerangan jalan di sekitar lokasi daya tarik wisata. 

Berdasarkan penilaian kesiapan masyarakat dengan dimensi kondisi komunitas bahwa 

salah satu hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

adalah adanya keterbatasan dana, sehingga sulitnya untuk membangun dan 

mengembangan jaringan utilitas dan fasilitas penunjang lainnya. 

- Pelibatan masyarakat dalam peningkatan sistem pendistribusian dan pelayanan jaringan air 

bersih  terutama untuk kebutuhan sarana bilas dan penghijauan. Berdasarkan penilaian 
tingkat kesiapan masyarakat dengan dimensi usaha komunitas bahwa kurangnya 

persediaan jaringan air bersih untuk kegiatan penghijauan maupun sarana bilas/ toilet 

umum, sehingga pemimpin Desa Puger Kulon juga mengupayakan untuk membuat 

saluran air bersih dari PDAM, karena berdasarkan kondisi komunitas juga terdapat salah 

satu hambatan, yaitu adanya keterbatasan dana. 

- Mengajak masyarakat untuk mengelola sampah dan limbah perikanan secara mandiri yang 

dikoordinir oleh masing-masing kepala dusun atau RW dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat. Usaha tersebut berdasarkan penilaian tingkat kesiapan masyarakat dengan 

dimensi pengetahuan komunitas mengenai usaha, yaitu bahwa beberapa komunitas sudah 

memiliki inisiatif dalam hal pengelolaan sampah. 

- Pelibatan masyarakat untuk menyediakan/ menyewakan tanahnya untuk lahan parkir yang 

terdapat di sekitar lokasi daya tarik wisata Puger.  

- Pelibatan masyarakat dalam membangun dan mengelola secara langsung fasilitas 

pelayanan wisata, seperti pengadaan fasilitas umum berupa toilet/ sarana bilas oleh 

masyarakat 

- Pemberian dana/ pinjamam modal oleh pemerintah yang diberikan kepada pemimpin desa/ 

organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang pariwisata untuk membantu dalam 
pembangunan fasilitas peribadatan, serta pengadaan fasilitas kebersihan (tempat sampah) 

dan sebagainya 

- Pelibatan masyarakat dalam pengembangan usaha dan kios oleh-oleh untuk menjual atau 

memasarkan hasil produk khas daerah lokal, serta dapat mempromosikan kepada desa-

desa lain terkait hasil produk home industri.  

- Peningkatan peran aktif masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, serta pembuatan 

kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah sebagai upaya 
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meningkatkan kemandirian masyarakat, yaitu dengan pemberian bantuan keuangan bagi 

Desa Puger Kulon dan Puger Wetan untuk kegiatan  program pembangunan dan perbaikan 

jalan. Berdasarkan penilaian tingkat kesiapan masyarakat dengan dimensi usaha 

komunitas bahwa mulai tahun 2014 terdapat program dari Kementerian PU untuk 

perbaikan jalan dari pintu masuk, namun saat ini masih dalam proses pembuatan 

plengsengan, sehingga jika masyarakat juga ikut terlibat dalam perbaikan jalan, maka 

kegiatan/ usaha tersebut akan segera terselesaikan. Selain itu, keperluan dana digunakan 

untuk rencana pembangunan jalan double way, setelah proses perbaikan jalan tersebut 

diselesaikan. 

Peran pemerintah desa dalam 

meningkatkan partisipasi 

masyarakat, yaitu dengan 

melakukan pembinaan terhadap 

masyarakat, pengembangan 

terhadap masyarakat dengan 
menempatkan masyarakat 

sebagai subjek pembangunan. 

- Kesadaran dan partisipasi 

masyarakat lokal menjadi kunci 

keberhasilan, sedangkan untuk 

menumbuhkan kesadaran 

masyarakat lokal akan 

pentingnya usaha-usaha 
pembangunan sebagai sarana 

untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat lokal dalam 

pembangunan banyak 

tergantung pada kemampuan 

pemerintah desa khususnya 

pimpinan atau kepala desa. 

- Pemberian pelatihan kepada para pelaku usaha home industri untuk mengemas hasil 

produk dengan kemasan yang unik, sehingga dapat menjadi icon dan memiliki ciri khas 

sendiri dibanding produk lain, serta pemimpin kecamatan/ desa dapat mengadakan lomba 

pengemasan produk, sehingga masyarakat dapat termotivasi untuk menunjukkan ide 

kreatifnya. Berdasarkan penilaian tingkat kesiapan masyarakat dengan dimensi usaha 

komunitas bahwa adanya home industri masih dikelola secara individu dan belum ada 
pelatihan/ sosialisasi khusus dalam pengolahan home industri sebagai industri kreatif 

untuk mendukung kegiatan pariwisata Puger.  

- Optimalisasi pendayagunaan kebudayaan sebagai daya tarik wisata yang didukung dengan 

kerjasama antara pemkab dengan pemdes untuk mewujudkan potensi budaya, sehingga 

dapat memberikan peluang bagi perkembangan daya tarik wisata Puger, misalnya melalui 

proses pembelajaran terkait kesenian budaya lokal, salah satunya kesenian tradisional 

geladen. Berdasarkan penilaian tingkat kesiapan masyarakat dengan dimensi 

kepemimpinan, bahwa pemimpin desa juga berusaha untuk menjaga kearifan lokal yang 

mulai terkikis, salah satunya kesenian geladen (musik tradisional) yang akan dihidupkan 

kembali. 

- Mengajak masyarakat untuk turut menjaga keamanan dengan peningkatan sosialisasi 

mengenai ketertiban dan keamanan oleh masyarakat lokal untuk meminimalisir terjadi 

kasus curanmor dan mabuk-mabukan. Hal ini juga perlunya ketersedian informasi yang 

berupa informasi-informasi mengenai kegiatan/ usaha desa dapat diketahui oleh seluruh 

masyarakat, sehingga masyarakat akan mudah tergerak. 

- Mengajak masyarakat untuk membuka usaha, seperti peningkatan usaha wisata kuliner 

yang didukung dengan adanya potensi perikanan, sehingga dapat memberikan peluang/ 
kesempatan kerja, misalnya kepada istri nelayan sebagai usaha sampingan. Selain itu, 
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dapat mengajak masyarakat untuk menyediakan perahu-perahu khusus pengunjung untuk 

menuju ke Pulau Kucur dengan desain yang unik dan menarik  minimal dicat berwarna-

warni yang membedakan dengan perahu-perahu nelayan lainnya. Usaha tersebut 

berdasarkan penilaian tingkat kesiapan masyarakat dengan dimensi pengetahuan mengenai 

usaha yang didapatkan dari inisiatif komunitas.  

- Pelibatan masyarakat lokal, khususnya home industri untuk menjualkan sebagian hasil 

produknya di sekitar lokasi daya tarik wisata Puger, serta mengadakan iuran bergulir 

untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat, sehingga pengembangan potensi daya 

tarik wisata Puger juga dapat menimbulkan economic benefit bagi masyarakat lokal 
- Peningkatan  kepedulian dan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan/ usaha desa, 

seperti organisasi sosial, pelatihan/ sosialisasi terkait pengelolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata Puger.  

 


