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ABSTRAKSI 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman 

budaya dan wisata yang melimpah. Saat ini, indonesia sebagai salah satu negara 

yang berkembang mulai mempromosikan negaranya guna menarik pandangan 

para wisatawan asing, hal ini dimaksudkan agar Indonesia semakin terkenal bagi 

warga atau penduduk negara lain untuk berkunjung ke Indonesia. Community 

Based Research (CBR) di definisikan sebagai model penelitian transformatif yang 

diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, 

kolaborasi, dan perubahan sosial yang menempatkan masyarakat yang peduli, 

berperan serta bukan sebagai subjek penelitian tetapi sebagai mitra kerja sama dan 

agen perubahan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui identifikasi metode pendekatan 

Community Based Research (CBR) dari segi partisipasi yang dilakukan 

masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan objek wisata kampung pulo 

geulis, dampak ekonomi dan sosial dari perencanaan pembangunan wisata 

kampung pulo geulis. Penelitian ini menggunakan metode Community Based 

Reseach (CBR) untuk pengambilan sample dan Jenis penelitian yang digunakan 

adalah analisis deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian ini adalah bahwa masyarakat 

sekitar bergembira dengan adanya obyek wisata yang ada dilingkungannya yang 

bisa mendorong perekonomian dan lapanan kerja, serta dampak obyek wisata 

pembangunan transportasi dan sarana lannya bisa ditingkatkan. 

Daftar Pustaka : (2013-2020) 

PENDAHULUAN 

Indonesia mempunyai kekayaan dan sumberdaya alam yang sangat besar 

dan dengan ciri-ciri tertentu yang tidak dipunyai dan dimiliki oleh ngera-negara 

lain, walaupun serumpun. Kekayaan sumber daya alam Indonesia memiliki 

keanekaragaman budaya dengan segala keunikannya, dimana setiap daerah 

merupakan modal penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

mailto:mukhyi@Staff.gunadarma.ac.id


2 

 

 

kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan lambing Indonesia, Garudan Pancasila 

yang berbinneka tunggal Ika. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengembangkan industri pariwisata 

sebagai penggerak perekonomian nasional, regional dan lokal. Pariwisata 

merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai ilmu, unsur, 

aktivitas, departemen, lembaga dan lain sebagainya. Sehingga ini disebut kegiatan 

yang bersifat multi dimensional. Pariwisata bukan suatu produk yang bisa berdiri 

sendiri, tapi adalah adanya keterikatan dan ketersinambungan antara satu dan 

lainnya. Industri pariwisata adalah industri yang membutuhkan banyak keterkaitan 

dengan industri-industri lainnya, serta membutuhkan keterkaitan dengan bidang-

bidang keahlian lainnya. Dengan menggiatkan industri pariwisata ini maka semua 

sektor akan bergerak, dari mulai transportasi, industri makanan dan minuman, 

telekomunikasi, perdagangan, perhotelan, dan industri-industri lainnya. 

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai 

wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

pengusaha. (Pasal 1 ayat 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2009). 

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama 

pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang 

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan 

ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung 

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan (Pasal 1 ayat 10, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009). 

Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah keseluruhan 
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kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan 

melayani kebutuhan wisatawan.  Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam 

wilayah negara.  

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 

empat di dunia, letak geografisnya di apit oleh benua Asia dan Australia serta dua 

samudera besar, negara yang memiliki iklim tropis dan kaya dengan segala 

sumberdaya. Selain Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan jumlah 

pulau yang mencapai hingga 17.000-an yang tersebar diantara Samudera Pasifik 

dan Samudera Hindia dengan jumlah penduduk dan kebudayaan yang beragam. 

Disamping itu juga Indonesia dikarunia peninggalan dunia yang sangat banyak 

dan beragam baik secara agama, tradisi, budaya, manusia dan segala aspek 

kehidupan lainnya. 

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional 

yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan 

bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai 

agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan 

hidup, serta kepentingan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2009 tentang kepariwisataan). Pembangunan kepariwisataan diperlukan 

untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat 

serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan 

global 

Banyaknya tempat wisata dan obyek wisata di Indonesia merupakan 

sebuah potensi dan keunggulan yang penting untuk dikelola dan ditangani dengan 

baik. Agar memberikan kontribusi bagi perkembangan negara, baik dari segi 

ekonomi, sosial masyarakat, dan juga pelestarian lingkungan hidup, yang pada 

muaranya adalah kesejahteraan masyarakat dan penduduk sekitar tempat 

pariwisata. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomer 14 

Tahun 2016, tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Melalui 
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peraturan ini ditentukan ruang lingkup pedoman pengelolaan meliputi, (a) 

pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, (b) pemanfaatan ekonomi untuk 

masyarakat lokal, (c) pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, (d) 

pelestarian lingkungan. 

Kontribusi yang dapat diberikan dari destinasi wisata terkait kepada 

pendapatan daerah atau provinsi maupun negara antara lain: pendapatan yang 

diperoleh dari wisatawan yang datang, pergerakan ekonomi masyarakat sekitar 

lokasi wisata, dan semakin dikenalnya lokasi-lokasi wisata yang terdapat di 

Indonesia. Kontribusi sektor ariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

pada 2019 sebesar 4,80 persen. Nilai tersebut meningkat 0,30 poin dibandingkan 

tahun lalu.   

Tabel 1. Tingkat Kontribusi Pariwisata Dari PDRB Kota Tegal 

 
Sumber: BPS Kota Tegal 

Bagi Indonesia wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan 

wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi 

sumberdaya alam dan jasajasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan 

sumberdaya tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk 

memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi 

pemanfaatannya. Potensi objek dan daya tarik di Propinsi Jawa Barat sangat 

beragam dan tersebar di kabupaten/kota di Jawa Barat. Objek dan daya tarik 

wisata tersebut telah menarik kunjungan tidak hanya wisnus tetapi juga wisman. 
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Dalam pembangunan daerah dibutuhkan peningkatan pendayagunaan 

potensi daerah secara optimal. Undang-Undang Pariwisata menjadi salah satu 

devisa Negara untuk bisa bersaing dengan Negara lain dan dapat menarik 

wisatawan untuk datang ke Negara mereka. Setiap negara berusaha 

mengembangkan dan mengelola pariwisata mereka,dengan mengembangkan dan 

mengelola pariwisata,di harapkan dapat melestarikan nilai-nilai kebudayaan, 

agama, lingkungan hidup dan sekaligus dapat memperkenalkan keindahan suatu 

daerah tersebut. 

Daerah pesisir merupakan daerah yang sangat terkait dengan hajat hidup 

orang banyak, terutama para nelayan, masyarakat yang bergerak dalam usaha 

yang bergerak dalam bidang kelautan dan hasil dari kelautan. Daerah pesisir 

memiliki berbagai macam potensi, meliputi sumber makanan utama yang 

mengandung protein, kekayaan minyak bumi, gas dan mineral lainnya yang 

berpotensi dalam bidang pertambangan, potensi pariwisata, pemukiman dan 

pengembangan industri.perikanan dan turunannya serta bidang-bidang yagn 

terkait baik secara langsung atau tidak langsung dengan kelautan dan perikanan 

laut khususnya.  

Potensi pesisir ini sebagai sebuah peluang untuk melakukan pembangunan 

diberbagai aspek kehidupan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, salah 

satunya adalah melalui pembangunan daerah pesisir menjadi objek pariwisata. 

Pengelolaan objek wisata merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan 

perekonomian, sosial, dan lingkungan dalam suatu daerah dan negara yang dapat 

menghasilkan devisa negara dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

pendapatan masyarakat sekitar. Jika objek wisata dipandang sebagai industri maka 

dari itu bahan bakunya tidak akan pernah habis, tidak seperti bahan baku wisata 

yang lain. Pengelolaan dan pengembangan kawasan objek wisata disuatu daerah 

dapat dijadikan sebagai pembangunan sektor lain yang masih relevan dengan 

kepariwisataan, seperti :penginapan (hotel), kuliner, perjalanan wisata, dan 

industri kerajinan, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya 

akan dapat meningkatkan perekonimian rakyat.  
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Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam waktu sementara (Undang-undang Pariwisata No. 10 Tahun 

2009). Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, 

dan pemerintah daerah. 

Tegal terdiri atas Kota dan Kabupaten, dan memiliki banyak sekali ragam 

obyek wisata pesisir seperti Pantai Alam Indah (PAI), Pantai Purwahamba Indah 

(PUR-IN), Pantai Muara Tua, Pantai Muarareja, Pantai Pulo Kodok, Pantai 

Marlin, Pantai Dampyak  Balongan, Pantai Larangan, Pantai Batam Sari, Pantai 

Padaharja, dan Pantai Randusanga. 

Pantai Pulo Kodok adalah pantai yang berada disebelah timur Pantai Alam 

Indah, kurang lebih jaraknya sekitar 2 Km dan berdampingan dengan Pantai 

Batam Sari. Pantai Pulo Kodok berada di Pangung, Kecamatan Tegal Timur, yang 

sebelumnya dikenal dengan Pantai Martoloyo. Saat ini Pantai Pulo Kodok 

dikelola oleh masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis. 

Research gape yang akan dikaji adalah bagaimana mengembangkan obyek 

wisata Pantai Pulo Kodok ini menjadi destinasi pantai yang tidak kalah dengan 

pantai-pantai lainnya seperti Pantai Jimbaran, Pantai Anyer, Pantai Kuta Bali dan 

lain sebagainya. Untuk itu dilakukan pendekatan Community By Research (CBR) 

sebagai model penelitian transformatif yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-

prinsip pemberdayaan masyarakat, kolaborasi, dan perubahan sosial yang 

menempatkan masyarakat yang peduli berperan serta bukan sebagai subjek 

penelitian tetapi sebagai mitra kerja sama dan agen perubahan. Firaz (2018:1).  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dirumuskan tujuan penelitian  

sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui Identifikasi metode pendekatan Community Based 

Research (CBR) dari segi partisipasi yang dilakukan masyarakat lokal 

dalam perencanaan pembangunan objek wisata Pantai Pulo Kodok. 

2. Untuk mengetahui seberapa penting peran masyarakat dalam membangun 

objek wisata Pantai Pulo Kodok. 

3. Untuk mengetahui bentuk pengembangan dan peduli masyarakat dalam 

pengembangan objek wisata Pantai Pulo Kodok 

Sejak tahun 2012, Kota Tegal menyelenggarakan perhelatan Tegal Pesisir 

Carnival (TPC), sebuah karnaval busana yang memberdayakan potensi kerajinan 

Kota Tegal, dengan melibatkan peserta dari seluruh Indonesia, termasuk para 

pejabat setempat. Rute karnaval dimulai dari halaman Gedung DPRD Kota Tegal, 

masuk ke Jalan Veteran, Jalan A. Yani, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan AR. 

Hakim, Jalan, Kartini, belok kiri masuk ke Jalan KH. Wahid Hasyim, dan berakhir 

di Alun-alun Kota Tegal sebagai pemuncak acara, TPC ini adalah ajang promosi 

tentang pariwisata yang ada di kota tegal, baik obyeknya, kulinernya, budaya dan 

kesenian dan lain sebagainya, untuk menunjukkan kepada warga dan masyarakat 

umum lainnya bahwa Tegal punya sesuatu yang dibanggakan, salah satunya 

adalah obyek wisata Pantai Pulo Kodok (PPK). 

METODE PENELITIAN 

Kajian pada penelitian ini difokuskan pada pendekatan Community Based 

Research (CBR) dari segi partisipasi masyarakat lokal dengan dampak ekonomi 

dan sosial dari obyek wisata Pantai Pulo Kodok. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui metode atau tekhnik dalam proses pendekatan  Community Based 

Research (CBR). Case-Based Reasoning (CBR) merupakan sebuah pendekatan 

penyelesaian masalah dengan menekankan peran pengalaman sebelumnya. 

Permasalahan baru dapat diselesaikan dengan memanfaatkan kembali dan 

mungkin malakukan penyesuaian terhadap permasalahan yang memiliki kesamaan 

yang telah diselesaikan sebelumnya. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi langsung ke 

lokasi objek penelitian, wawancara langsung dengan masyarakat sekitar objek 

penelitian dan dokumentasi seperti tulisan atau gambar yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelumnya Pantai Pulau Kodok bernama Pantai Martoloyo Indah. 

Menurut Nino (48), koordinator Pantai Pulo Kodok, dulu tempat ini adalah 

balongan (tambak) yang menjadi tempat pemancingan. Pada 2017, tempat ini 

diresmikan menjadi destinasi agrowisata. Tiket masuk Rp 2.000 untuk motor 

sedangkan mobil Rp 5.000. 

Ketua Pokdarwis Pantai Pulau Kodok, Kasiran mengungkapkan wisatawan 

yang datang tak hanya dari Tegal dan sekitarnya. Ada dari Bumiayu, Purwokerto, 

Semarang, Surabaya, Bali bahkan  Kalimantan. Pengunjung biasa ramai pada 

Sabtu dan Minggu.  

Fasilitas yang ada di antaranya kamar mandi bilas, tempat karaoke, 

perkemahan, tempat duduk, dan permainan anak-anak. Di sepanjang bibir Pantai 

Pulau Kodok terdapat 23 warung permanen yang menjual berbagai makanan 

ringan dan minuman. Ada pula 33 warung kaki lima yang hanya buka pada hari 

Minggu.  

Pantai yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan 

Panggung belum memiliki akses jalan yang memadai. Wakil Ketua Pokdarwis 

Kelurahan Panggung Budiono (53) mengatakan, pihaknya telah mengajukan 

pengaspalan kepada Pemerintah Kota Tegal.  

Adapun keramaian di Pantai Pulo Kodok, Tegal itu juga tak lepas dari 

berbagai mitos tersebut. Dulu sekitar tahun 2014, ada orang sakit strok. 

Kemudian, orang tersebut diminta untuk berendam dan mandi di Pantai Pulo 
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Kodok, kata Abdul (40) salah seorang warga. wilayah RT 06 RW 10 Kelurahan 

Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal 

 Pantai Pulo Kodok terkenal, karena disalah satu tempat ada yang bisa 

digunakan sebagai media penyembuhan oleh masyarakat Tegal. air di pantai 

tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit, seperti strok dan asam urat. 

Kenapa dinamai Pulo Kodok, padahal disitu tidak ada peternakan kodok atau 

apapun yang berkaitan dengan kodok 

1. Aspek Geografis dan aksessibilitas 

Pantai Pulau Kodok akhir akhir ini banyak dikunjungi oleh masyarakat 

karena tempatnya yang masih alami, jauh dari hiruk pikuk kendaraan, serta 

suasananya yang adem. Selain itu, murahnya harga makanan dan bebas retribusi 

juga menjadi daya tarik tersendiri. Ibarat kata uang 10 ribu, di Pantai Pulo Kodok 

sudah bisa untuk membeli makanan seporsi, lengkap dengan minuman teh manis 

atau softdrink. Kalaupun ada biaya parkir, palingan seikhlasnya, bisa seribu atau 

dua ribu perak. Bonusnya, pemandangan pantai yang Indah dan suasana alami 

serta beragam fasilitas gratis, seperti hammock dan balai balai dengan semilir 

angin dibawah  

Karena ini bentuknya swakelola masyarakat sekitar, maka dana yang 

terkumpul sebagian disisihkan untuk lansia yang ada disekitar pantai. Pantai Ini 

juga akan dikembangkan sebagai bagian dari water front city pohon cemara. Dan 

pulangnya bisa membawa kenang-kenangan foto yang instagrammable seperti 

foto diatas. Pantai ini memiliki pemandangan yang sangat indah, terutama untuk 

menikmati sunset. Waktu-waktu yang disarankan untuk menikmati sunset tersebut 

yaitu pada bulan-bulan April hingga Juni atau pada saat cuaca sedang cerah. 

Bulatan matahari berwarna jingga cerah seketika itu juga akan menghiasi langit 

sore. 

Banyak pemecah ombak yang menjorok ke lautan yang biasa digunakan 

warga sekitar untuk memancing ikan kakap atau ikan lainnya. Banyak juga anak-
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anak kecil yang bermain bola di pantai tersebut. Pantai di sini hampir sama 

dengan Pantai Alam Indah (PA'I), namun di sini relatif lebih bersih dan lebih 

sejuk karena banyaknya pohon mangrove di bibir pantai. Jika berjalan ke arah 

timur, akan mendapati Muara Sungai Ketiwon, mungkin ini yang menjadi salah 

satu asal muasal dinamakannya Pulau Kodok. Di sebelah barat pintu masuk Pulau 

Kodok, sekitar 200 meter, ada Pura Segara Suci, tempat sembahyang bagi umat 

Hindu di Kota Tegal. Karena masih alami, tidak ada biaya masuk, alias gratis. 

Namun jika masuk dari arah barat, akan dikenakan biaya parkir oleh warga 

sekitar. Meskipun begitu, pastikan tidak membuang sampah sembarangan simpan 

sampah dan buang di tempat penampungan yang biasanya dekat dengan 

perumahan warga. 

Pada waktu-waktu tertentu diadakan gotong royong untuk membersihkan 

dan merapikan tempat wisata oleh warga sekitar dan bantuan dari murid-murid 

sekolah dan instansi lainnya.  

2. Aspek Demografis 

Kelurahan Panggung ada 14 Rukung Warga dan 137 Rukun Tetangga, 

Sebagian besar warga khususnya di RW 10 Kelurahan Panggung adalah nelayan, 

buruh, pedagang dan pegawai. Luas wilayah Kelurahan Panggung  adalah 2,20 

km2,  dengan jumlah penduduk 31.580 orang, merupakan kelurahan nomer dua 

terpadat di Kecamatan Tegal Timur. Kecamatan Tegal Timur adalah kecamatan 

terpadat, sehingga kelurahannya juga kelurahan terpadat. Mata pencahariannya 

adalah pegawai, buruh, nelayan, pedagang dan lain sebagainya. 

3. Aspek Fasilitas dan Transportasi 

Walaupun fasilitas yang ada saat ini belum maksimal, tapi sudah ada 

seperti, 23 warung kuliner dan 33 kios atau kaki lima, kamar mandi, tempat 

parkir, posko keamaanan baik di darat maupun di laut, jalan walaupun masih 

dalam bentuk tanah padat, gerbang menuju obyek wisata, breakwater pemecah 

gelombang dengan tujuan agar ombak tidak kembali menghempas fasilitas umum 

http://wisatategal.com/wisata-130932-pantai_alam_indah_pai.html
http://infotegal.com/2015/01/filosofi-tiga-bagian-pura-segara-suci-di-kota-tegal/
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yang berada di bibir pantai. Tempat santai dan bangku-bangku di bawah pohon  

cemara, ada ayunan yang diikat di bawah pohon cemara dan sebagainya 

Fasilitas pendukung yang belum ada adalah pos pengamatan dan 

keamanan di laut, papan petunjuk arah dari depan jalan raya sampai masuk ke 

dalam lokasi, jalan masih rusah dan masih banyak yang belum diaspal, 

transportasi belum tersedia, tempat kantor dari komunitas dan manajemen, dan 

masih banyak lagi. 

Akses jalan untuk menuju ke kawasan Pantai Pulo Kodok masih berupa 

tanah keras dan belum memadai dan rusak. Jalan Timor Timur yang merupakan 

akses belum diaspal berupa jalan tanah. Akses jalan menuju ke obyek wisata 

dimulai dari jalan Daendels yang merupakan jalan utama pantura Tegal ke 

Semarang. Untuk sampai ke Pantai Pulo Kodok dari Jl.Martoloyo atau Jl. Raya 

Pantura masuk lewat Jl. Flores terus ke Jl. Halmahera selanjutnya Jl. Batam  

selanjutnya Jl. Timor Timur. Bisa juga lewat Jl. Irian terus ke Jl. Pulo Rote dan Jl. 

Timor Timur. Untuk sampai ke arena wisata bisa dengan menggunakan angkutan 

becak, taksi kota, ataupun ojek online dari pusat Kota Tegal dengan harga 

terjangkau. 

4. Manajemen Organisasi 

Pengelola paguyuban dan komunitas sudah ada tapi masih sangat 

sederhana dan belum terkelola secara baik dari aspek manajemen. Orientasi 

kedepan belum terkelola dengan baik, maka perlu ada bagian dari masyarakat atau 

kelompok masyarakat atau dari perguruan tinggi yang tergerak untuk melakukan 

bimbingan dan manejemen paguyuban atau komunitas 

Pengembangan Obyek Wisata 

Menurut Barreto dan Giantari (2015:34) pengembangan pariwisata adalah 

suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek 

wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun 

benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk 
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mengunjunginya. Alasan utama dalam pengembangan pariwisata sangat erat 

kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. 

Menurut Sastrayuda (2014:22) dalam perencanaan pengembangan salah 

satunya adalah Pendekatan Participatory Planning, dimana seluruh unsur yang 

terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata 

diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.  

Sapta Pesona adalah untuk meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab 

segenap lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas 

untuk mampu bertindak dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pelaksanaan sapta pesona merupakan inti dari program pemerintah dalam 

meningkatkan sadar wisata masyarakat dan merupakan dalam meningkatkan sadar 

wisata masyarakat dan merupakan syarat mutlak dalam usaha pembangunan 

pariwisata kearah yang lebih mantap oleh karena itu sapta pesona dijadikan 

program nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab 

segenap lapisan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sapta pesona yang 

mengandung tujuh unsur yang menentukan citra baik terhadap objek wisata 

yaitunya: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, dan Ramah tamah serta kenangan, 

kehadirannya memang sangat begitu terasa penting dan sudah saatnya dibutuhkan, 

bukan hanya sebagai kebutuhan pokok wisatawan, tetapi juga sebagai tolak ukur 

dalam meningkatkan kualitas pariwisata. Pelaksananaan sapta pesona merupakan 

inti dari program dalam meningkatkan sadar wisata masyarakat dan merupakan 

syarat dalam usaha pengembangan pariwisata kearah yang lebih baik. Sapta 

pesona sebagai pedoman nasional yang yang memiliki tujuan. 

Community Based Research (CBR) 

Community Based Research (CBR) merupakan metode penelitian dengan 

pendekatan berbasis komunitas dengan konsekuensi paradigmatik bertumpu pada 

partisipasi aktif komunitas (Febrian Wahyu, 2019:21). 
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 Joanna Ochocka dari Center for Community Based Research membagi 

tahapan CBR menjadi 4 yaitu: peletakan dasar, perencanaan, pengumpulan dan 

analisis data dan aksi atas temuan. (https://digilib.uinsby.ac.id/ 2015) 

1. Meletakkan Dasar 

 Kunci utama CBR adalah melibatkan komunitas dalam keseluruhan proses 

penelitian. Pengelolaan wisata Pantai Pulo Kodok adalah dari Kelompok Sadar 

Wisata (POKDARWIS) RT 06 RW 10 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal 

Timur, yang mana semua pendapatannya digunakan untuk mengembangkan dan 

membangun segala sarana dan prasarana penunjang wisata, dan juga untuk 

membantu para lansia yang perlu bantuan kemanusiaan.   

Setiap hari Jumat, rutin ada kegiatan bersih-bersih pantai oleh pelajar atau 

instansi. Untuk kebersihan terpantau setiap hari dan ada dua orang anggota yang 

mengawasi dan diberi wewenang dalam hal kebersihan pantai dan sekelilingnya. 

Peran masyarakat sekitar dan didukung dari pemerintah Kota Tegal yang sedang 

giat-giatnya membangun sarana wisata, maka dengan keberadaan obyek wisata ini 

mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah mulai dari kelurahan, 

kecamatan dan pemerintah daerah. 

Keberadaan obyek wisata ini bagi masyarakat juga dipandang sangat 

penting dan memberikan peluang kerja dan peluang pemberdayaan ekonomi, baik 

dengan jualan ataupun dengan membuka usaha lainnya. Sehingga keberadaanya 

sangat didukung. 

Perencanaan Penelitian 

 Tahap ini adalah tahap negotiating perspectives to illuminate yang berarti 

ada kesepahaman perspektif untuk mencerahkan. Kelompok masyarakat sadar 

wisata ini masih perlu mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, 

utamanya dari perguruan tinggi dan pemilik kepentingan lainnya untuk 

mendorong keberadaan obyek wisata ini sebagai sarana wisata dan sarana 

pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. 

https://digilib.uinsby.ac.id/
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Dalam kajian ini ada ide dasar untuk mendisain obyek wisata ini bisa 

memiliki nilai lebih dengan pembangunan sarana-sarana pendukung lainnya, 

penataan usaha masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Dan yang terpenting adalah sarana promosi dan pengenalan bukan hanya 

untuk masyarakat sekitar tapi untuk masyarakat dari luar kota, apalagi obyek 

wisata ini dilewati oleh jalan pantura diharapkan orang yang bertransportasi dan 

sedang bepergian bisa mampir sebentar. 

Bahwa Tegal terkenal dengan kulinernya yang beraneka macam dan 

ragamnya yang merupakan nilai keunggulan sendiri, bisa disandingkan secara 

bersamaan seperti sate Tegalnya dengan bumbu kecap tersendri, nasi ponggol, 

nasi bogana, kupat bongkok, kupat glabed, lengko dan jenis makanan serta 

minuman lainnya. Disamping itu juga banyak oleh-oleh dan cinderamata yang 

bisa diperkenalkan seperti tahu aci, batik Tegalan, kerajinan dari pantai serta 

makanan ikan lainnya. 

 Community Based Research (CBR) merupakan salah satu metode 

penelitian dengan pendekatan berbasis komunitas (community based approach) 

dan dengan konsekuensi paradigmatik bertumpu pada partisipasi aktif masyarakat 

(Febrian Wahyu, 2019:27). Pendekatan ini menitikberatkan peran aktif 

masyarakat dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil riset. 

Dalam hal ini, peneliti berperan utama sebagai fasilitator atau pendamping atau 

narasumber, yang bersama-sama masyarakat merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi program-program riset.  

 CBT mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, dari kesepuluh 

prinisp ini yang sudah dilakukan adalah : 

1. Mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat. 

2. Melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan 

pariwisata dalam berbagai aspeknya. 

3. Mempromosikan kebanggan terhadap komunitas bersangkutan  

4. Meningkatkan kualitas kehidupan 



15 

 

 

5. Menjamin keberlanjutan lingkungan  

6. Melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal  

7. Mengembangkan pembelajaran lintas budaya  

8. Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia  

9. Mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara 

proporsional kepada anggota masyarakat  

10. Memberikan kontribusi dengan presentase tertentu dari pendapatan yang 

diperoleh untuk proyek pengembangan masyarakat 

Dari sepuluh prinsip ini masih ada yang belum diterapkan yaitu pada 

prinsip nomer 2, 6, dan 7 yang masih harus dikembangkan dan ditingkatkan, 

sehingga keberadaan destinasi ini bisa memberikan sesuatu hal yang terbaik buat 

masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan destinasi ini 

belum terintegrasi dengan budaya, tradisi dan aspek-aspek lainnya secara 

kumulatif, masih baru terasa secara parsial, sehingga ini menjadi kewajiban dari 

pemerintah daerah khususnya dan pokdarwis pada umumnya agar ada sinergitas 

keberadaan destinasi ini dengan aspek-aspek lainnya 

Dari pengembangan dan pembangunan destinasi wisata ini, paling tidak 

ada dua aspek yang harus dipenuhi yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Dari 

aspek ekonomi adalah terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwsata; adanya 

dana untuk pengembangan komunitas dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal 

dari sektor pariwisata. Semua ini sudah terpenuhi dari aspek pengembangan 

ekonomi sedang dari aspek sosial yang terdiri dari meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat lokal; memperluas wawasan dan mendorong pelestarian budaya. 

Untuk aspek sosial memperluas wawasan dan mendorong pelestarian budaya 

belum terkoordinasi dengan baik, masih berjalan secara parsial 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 
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1. Penerapan prinsip Community Based Tourism (CBT) pada destinasi Pantai 

Pulo Kodok  menunjukkan bahwa tidak  prinsip CBT diterapkan pada Taman 

Mangrove Desa Ketapang. Dari 10 prinsip pariwisata berbasis masyarakat, 7 

diantaranya sudah sesuai dengan kondisi destinasi wisata Pantai Pulo Kodok 

saat ini. Sedangkan 3 prinsip lainnya belum sesuai,  

2. Dengan adanya aktivitas pariwisata di Taman Mangrove Desa Ketapang telah 

memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat setempat. Dampak 

ekonomi yang dirasakan yaitu masyarakat telah menerima manfaat seperti 

adanya tambahan dana untuk pengembangan komunitas, dana itu berasal dari 

hasil penjualan tiket parkir dan tiket masuk wisata. Terciptanya lapangan 

pekerjaan di sektor pariwisata sebagai petugas pelaksana harian kegiatan 

wisata seperti petugas parkir, petugas keamanan, petugas kebersihan, jasa 

transportasi, jasa fotografi, dan pelayan rumah makan. Serta timbulnya 

tambahan pendapatan masyarakat lokal, adanya pemasukan dari bergabungnya 

masyarakat dengan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata sebagai petugas 

harian kegiatan pariwisata seperti petugas penyedia tiket parkir, petugas 

kebersihan, petugas keamanan, jasa transportasi ojek, jasa fotografi. Lalu 

meningkatnya pendapatan bagi masyarakat yang memiliki usaha berjualan di 

sekitar wisata disebabkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh banyaknya 

wisatawan. 

3. Dengan adanya aktivitas pariwisata destinasi wisata Pantai Pulo Kodok telah 

memberikan dampak sosial budaya masyarakat setempat, yaitu meningkatnya 

kualitas hidup, masyarakat mendapatkan pengetahuan yang diperoleh dari 

pengunjung hasil berinteraksi dengan pengunjung wisata, cara berpikir 

masyarakat setempat mengalami perubahan pola pikir ke arah yang lebih baik 

dikarenakan masyarakat memahami adanya perbedaan perilaku setiap individu 

dari banyaknya pengunjung yang datang ke daerahnya, perubahan kebiasaan 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang menjadi lebih aware dalam 

masalah lingkungan, rasa toleransi yang semakin tinggi disertai meningkatnya 

jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pertemuan antar warga. Dalam 

hal peningkatan kebanggaan komunitas, masyarakat telah mengenali segala 
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potensi dan nilai strategis yang ada, masyarakat juga menyadari Pantai Pulo 

Kodok telah menjadikan RT 06 khususnya dan RW 10 pada umumnya lebih 

mudah dikenal oleh masyarakat luar dan wisatawan. Dengan kebanggaan 

tersebut kesadaran masyarakat mulai meningkat untuk melestarikan alam dan 

lingkungannya untuk keberlanjutan pariwisata di daerahnya. Mendorong 

pelestarian budaya, masyarakat dengan membentuk paguyuban dan 

mengadakan kegiatan pesta laut setiap tahun, selain itu budaya gotong royong 

masih dijunjung tinggi oleh masyarakat hingga saat ini. Serta menghormati 

keberagaman budaya dengan tetap mempertahankan adat istiadat ataupun 

budaya yang telah berkembang di masyarakat.  

Implikasi 

1. Kegiatan pariwisata di Taman Mangrove Desa Ketapang memberikan 

dampak positif bagi masyarakat lokal seperti terciptanya peluang usaha 

dan kesempatan kerja bagi masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan 

sebagai tambahan pendapatan mereka. 

2. Kegiatan pariwisata destinasi wisata Pantai Pulo Kodok memberikan 

dampak positif bagi masyarakat lokal seperti meningkatnya kualitas hidup 

dan semakin luasnya tentang mengembangkan kualitas produk dan 

pelayanan pengunjung maupun usahanya. Serta berkembangnya 

pemahaman pola pikir mereka terhadap perilaku setiap individu yang 

berbeda. 

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, dari 

adanya kegiatan wisata pantai pulo kodok ini masyarakat setempat mulai 

sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar, bukan hanya 

lingkungan sekitar yang ada di kawasan wisata saja tetapi lingkungan 

sekitar tempat mereka tinggal. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat 

disarankan : 
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1. Masyarakat diharapkan mampu lebih berperan aktif dalam pengelolaan 

Pantai Pulo Kodok serta dalam penyajiannya dengan menampilkan 

atraksi wisata ataupun budaya secara terjadwal agar selain keunggulan 

alam, budaya lokal juga turut dikenal. 

2. Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan lagi pembangunan 

pariwisata agar segera diselesaikan dan menambahkan fasilitas-

fasilitas pendukung lainnya, untuk mempermudah dan meningkatkan 

keberadaan wisata ini. 

3. Pihak pengelola wisata dan pemerintah daerah perlu koordinasi perihal 

penyerapan tenaga kerja agar banyak masyarakat lokal yang bergabung 

ke pekerjaan di sektor wisata. 

4. Perlunya kerjasama antara masyarakat dengan instansi terkait perihal 

pengadaan air bersih untuk keberlangsungan hidup masyarakat 

setempat dan menunjang aktivitas pariwisata di destinasi wisata Pantai 

Pulo Kodok 

5. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya membahas penerapan 

CBT, dampak ekonomi dan dampak sosial budaya yang dirasakan oleh 

masyarakat lokal saja. Berkenaan dengan hal itu, untuk memperkaya 

penelitian selanjutnya, peneliti bisa menambahkan aspek indikator 

pengembangan CBT lainnya seperti aspek lingkungan dan politik. 

6. Aspek transportasi dan peningkatan serta pelebaran jalan untuk menuju 

ke area wisata serta papan penunjuk arah dan gapura. 
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