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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai peningkatan kesiapan 

masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata Puger, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan perhitungan dari Community Readiness Model didapatkan nilai 

3,32 yang menunjukkan bahwa tingkat kesiapan masyarakat terdapat pada 

tahap persiapan atau pada tahap ke lima (5) dimana pimpinan mulai aktif 

dalam perencanaan, serta komunitas memberikan dukungan pada usaha-

usaha/ program yang dijalankan. Pengembangan destinasi pariwisata Puger 

berdasarkan analisis IPA yang terdiri dari 42 atribut terdapat 19 atribut 

terletak pada kuadran IV, sehingga 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 (Hasil analisis IPA halaman 

139-141). 

2. Strategi kesiapan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata 

Puger berdasarkan dari hasil perhitungan pembobotan AHP, diketahui 

bahwa kriteria fasilitas umum dan prasarana umum merupakan kriteria yang 

menjadi prioritas utama dalam pengembangan destinasi pariwisata Puger, 

serta alternatif yang terpilih dari pembobotan kriteria dan alternatif adalah 

alternatif C, yaitu mengajak pemimpin atau orang yang berpengaruh untuk 

bicara ke kelompok dan berpartisipasi di daerah lokal. Untuk melakukan 

alternatif C tersebut terdapat beberapa program tujuan yang ingin dicapai 

guna menyelesaikan permasalahan dalam pengembangan destinasi 

pariwisata Puger, antara lain: 

a. Fasilitas umum dan prasarana umum 

 Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penataan lampu penerangan ـ

jalan dan mempercantik permukiman nelayan dengan pengadaan hiasan 
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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 ـ

pelayanan jaringan air bersih  terutama untuk kebutuhan sarana bilas dan 

penghijauan 

 Mengajak masyarakat untuk mengelola sampah dan limbah perikanan ـ

secara mandiri yang dikoordinir oleh masing-masing kepala dusun atau 

RW dengan melibatkan partisipasi masyarakat 

 Mengajak masyarakat untuk turut menjaga keamanan dengan ـ

peningkatan sosialisasi mengenai ketertiban dan keamanan oleh 

masyarakat lokal untuk meminimalisir terjadi kasus curanmor dan 

mabuk-mabukan 

 Pelibatan masyarakat untuk menyediakan/ menyewakan tanahnya untuk ـ

lahan parkir yang terdapat di sekitar lokasi daya tarik wisata Puger 

 Pelibatan masyarakat dalam membangun dan mengelola secara langsung ـ

fasilitas pelayanan wisata, seperti pengadaan fasilitas umum berupa 

toilet/ sarana bilas oleh masyarakat 

 Pemberian dana/ pinjamam modal oleh pemerintah yang diberikan ـ

kepada pemimpin desa untuk membantu dalam pembangunan fasilitas 

peribadatan, serta pengadaan  fasilitas kebersihan (tempat sampah) dan 

sebagainya 

b. Aksesibilitas 

 ,Peningkatan peran aktif masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat ـ

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. 

c. Fasilitas pariwisata 

 Pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dan berperanserta aktif ـ

dalam penambahan fasilitas penunjang pariwisata  
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 Mengajak masyarakat untuk membuka usaha, seperti peningkatan usaha ـ

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 ـ

untuk menjual atau memasarkan hasil produk khas daerah lokal, serta 

dapat mempromosikan kepada desa-desa lain terkait hasil produk home 

industri 

d. Masyarakat 

 Pembentukan organisasi masyarakat yang mampu secara mandiri ـ

mengelola daya tarik wisata 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. 

 Pelibatan masyarakat lokal, khususnya home industri untuk menjualkan ـ

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 ـ

kegiatan/ usaha desa, seperti organisasi sosial, pelatihan/ sosialisasi 

terkait pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata Puger 

e. Daya tarik wisata 

 Membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan ـ

hidup dan berperan aktif  dalam peningkatan kegiatan penghijauan yang 

dilakukan pada sepanjang jalan dari pintu masuk lokasi wisata Puger 

 Pelibatan masyarakat dalam peningkatan promosi dan pemasaran produk ـ

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) 
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 Pemberian pelatihan kepada para pelaku usaha home industri untuk ـ

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 

 Optimalisasi pendayagunaan kebudayaan sebagai daya tarik wisata yang ـ

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 

 

5. 2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian 

peningkatan kesiapan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata 

Puger adalah sebagai berikut.  

5.1. 1  Saran bagi Akademisi 

1. Penelitian mengenai kesiapan masyarakat menggunakan teori yang 

didasarkan dari buku panduan/ handbook Plested, B., et.al (2006) yang 

terdiri dari enam dimensi kesiapan masyarakat dan tingkat kesiapan 

masyarakat yang dihasilkan terdapat sembilan (9) tingkatan. Penelitian 

lanjutan dapat memadukan teori Plested, B., et.al (2006) dengan teori 

Edwards, R.W. et.al (2000) yang kemudian dapat menghasilkan tingkatan 

yang lebih spesifik, yaitu terdiri dari tiga (3) tingkatan, serta variabel yang 

digunakan dapat menggunakan teori atau tinjauan lainnya terkait dengan 

tingkat kesiapan masyarakat. 

2. Metode analisis yang digunakan dalam kesiapan masyarakat adalah 

Community Readiness Model (Plested, B., et.al, 2006); metode analisis 

destinasi pariwisata dihasilkan dengan menggunakan metode IPA, akar 

masalah, dan akar tujuan; serta metode untuk menentukan strategi 

dihasilkan dengan menggunakan metode analisis AHP, sehingga penelitian 
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lebih lanjut dapat menggunakan metode analisis yang lain dalam 

penentuan atau pengukuran tingkat kesiapan masyarakat, destinasi 

pariwisata, maupun strategi. Metode analisis kesiapan masyarakat 

(Community Readiness Model) tersebut tidak hanya digunakan dalam 

analisis pariwisata, namun dapat dilakukan terkait dengan isu-isu yang 

lain.  

3. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana tingkat kesiapan masyarakat dan 

strategi kesiapan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata 

Puger. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait 

peningkatan kesiapan masyarakat yang semula berada pada level atau 

tingkat rendah atau tidak ada kesadaran, maka bagaimana strategi atau 

konsep untuk meningkatkan kesiapan masyarakat pada level atau tingkat 

tertinggi melalui per tahapan sampai pada level kepemilikan masyarakat 

tinggi, yaitu pengetahuan anggota komunitas yang detail terhadap sebab, 

akibat, dan konsekuensi terhadap usaha/ program yang dijalankan.  

4. Penelitian ini lebih membahas mengenai pengembangan destinasi 

pariwisata yang terdiri dari enam (6) variabel penelitian, yaitu daya tarik 

wisata, fasilitas umum dan prasarana umum, fasilitas pariwisata, 

aksesibilitas, dan masyarakat, sehingga penelitian lebih lanjut diharapkan 

dapat lebih spesifik atau lebih fokus pada beberapa variabel saja, misalnya 

terhadap potensi daya tarik wisata atau sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata dan sebagainya sesuai dengan karakteristik/ potensi pariwisata 

yang dimiliki oleh masing-masing lokasi studi. Selain itu, penelitian lebih 

lanjut dapat berupa perencanaan atau penataan destinasi pariwisata Puger. 

5.1. 2 Saran bagi Pemerintah 

1. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian terkait kesiapan 

masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata Puger sebagai 

bahan pertimbangan untuk mewujudkan pariwisata yang partisipatif, serta 

untuk menentukan kebijakan terkait pengembangan destinasi pariwisata 

Puger. 

2. Adanya pembentukan organisasi khusus atau tim terpadu dalam 

pengembangan destinasi pariwisata Puger yang melibatkan dinas-dinas 
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terkait, pemerintah kecamatan, perangkat desa, sehingga dengan adanya 

organisasi atau tim tersebut dapat menjalin kerjasama yang baik dengan 

investor maupun masyarakat, agar pengembangan destinasi pariwisata 

Puger dapat mencapai tujuan dan sasaran. 

3. Pemerintah Kabupaten Jember membantu menyiapkan masyarakat Puger 

agar dapat berperanserta dalam mengembangkan destinasi pariwisata 

Puger mengingat Puger selain terdapat adanya potensi wisata, juga 

terdapat adanya potensi perikanan yang dapat dijadikan industri kreatif, 

sehingga Pemerintah dapat menghimbau masyarakat untuk ikut serta 

dalam mengembangkan, mengelola, dan menjaga potensi-potensi daya 

tarik wisata Puger. Selain itu, Pemerintah dapat mengajak masyarakat 

untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di 

sembarang tempat, serta ikut menjaga keamanan pengunjung daya tarik 

wisata Puger. Pemerintah Kabupaten Jember juga dapat mengadakan 

pembinaan dan pelatihan membuat kerajinan dari hasil laut sebagai 

industri kreatif, serta memberikan pinjaman modal.  

5.1. 3 Saran bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan lebih peduli dan berperan aktif dalam 

mengembangkan destinasi pariwisata Puger. Masyarakat dapat melibatkan diri 

mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Apabila memiliki saran 

dan hambatan terkait pengembangan destinasi pariwisata Puger, masyarakat dapat 

menyampaikan kepada organiasi atau tim yang telah dibentuk dalam 

pengembangan destinasi pariwisata Puger, sehingga hasil rencana yang akan 

diwujudkan juga dapat sesuai dengan keinginan masyarakat.  

 

 

 


