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Kota Surabaya merupakan ibu kota Propinsi Jawa Timur yang terletak di tepi pantai 

utara Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, batas utara Surabaya adalah selat Madura 

sehingga berkarakteristik sebagai kota pesisir. Surabaya memiliki luas  33.306,30 Ha dengan 

penduduknya berjumlah 3.110.187 jiwa pada tahun 2017. Sebagian besar wilayah Surabaya 

merupakan dataran rendah yaitu 80,72% dengan ketinggian antara 3 – 6 m di atas permukaan 

laut, sedangkan sisanya merupakan daerah perbukitan yang terletak di wilayah Surabaya 

Barat (12,77%) dan Surabaya Selatan (6,52%). Di wilayah Surabaya Selatan terdapat 2 bukit 

landai yaitu di daerah Lidah dan Gayungan yang ketinggiannya antara 25 – 50 m di atas 

permukaan laut dan di wilayah Surabaya Barat memiliki kontur tanah perbukitan yang 

bergelombang. Struktur tanah di Surabaya terdiri dari tanah aluvial, hasil endapan sungai dan 

pantai, dan di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi. Di Surabaya 

terdapat muara Kali Mas, yakni satu dari dua pecahan Sungai Brantas. Kali Mas adalah salah 

satu dari tiga sungai utama yang membelah sebagian wilayah Surabaya bersama dengan Kali 

Surabaya dan Kali Wonokromo. Areal sawah dan tegalan terdapat di kawasan barat dan 

selatan kota, sedangkan areal tambak berada di kawasan pesisir timur dan utara (Surabaya, 

2017).  

Kota Surabaya mulai merintis dan berbenah untuk bisa menjadi sebuah kota tujuan 

wisata. Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan dan 163 kelurahan, salah satu kelurahan di 

Surabaya adalah Kelurahan Kenjeran. Di wilayah ini terdapat destinasi wisata alam bahari 

yang dikenal dengan sebutan Taman Hiburan Pantai Kenjeran (THPP). Destinasi wisata ini 

terletak di bagian Timur Laut kota Surabaya. Di kawasan ini terdapat sejumlah objek wisata 

alam dan buatan yang cukup menarik, di antaranya Pantai Watu-Watu dengan hamparan batu-

batu hitam yang cukup besar di tepi pantai, Pantai Kenjeran dengan dermaga panggungnya 

yang memanjang ke tengah laut, serta Kenjeran Park (Pantai Ria Kenjeran) yang memiliki 

beragam objek wisata buatan, seperti Water Park, Futsal Indoor, Fitness Center, Sirkuit 

Motor, Pacuan Kuda, Taman Edukasi, Patung Budha, dan lainnya. Di kawasan ini juga 

terdapat sejumlah kampung nelayan pesisir yang berkarakteristik permukiman kumuh, yaitu 

kampung nelayan Kejawan Lor, Tambak Deres, dan Sukolilo. Walaupun kumuh, kampung-

BAB	  
SATU	  

ANALISIS	  SITUASI	  KAWASAN	  
WISATA	  TERPADU	  KENJERAN	  
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kampung ini memiliki potensi produk lokal berupa olahan dan kerajinan hasil laut, seperti 

kerupuk ikan, ikan asap (ikan bakar), dan pernak- pernik kerang (Khomenie A & Emma 

2013). 

Saat ini, perkembangan kondisi wisata Kenjeran melambat dan bertolak belakang 

dengan kemajuan pariwisata Surabaya di sektor lainnya (RDTR Tambak Wedi, 2017). 

Kegiatan di masing-masing lokasi wisata serta kampung nelayan juga berjalan sendiri-sendiri. 

Bahkan Pantai Watu-Watu yang gratis untuk umum belum ‘tersentuh’ oleh pembangunan 

pariwisata. Agar pariwisata Kenjeran dapat lebih optimal pengembangannya perlu 

memadukan dan mengintegrasi sejumlah objek dan daya tarik wisata yang ada dalam satu 

kawasan (Khomenie A & Emma, 2013).  

Di dalam konsep pengembangan wilayah (Muliawan, Awan, 2011), untuk 

mewujudkan keterpaduan suatu wilayah dalam penggunaan berbagai sumber daya (alam, 

buatan, manusia), meningkatkan fungsi lahan, serta mewujudkan keterpaduan antar sektor 

pembangunan maka dilakukan pengelompokkan beberapa wilayah kecil (kawasan) menjadi 

satu kesatuan wilayah yang lebih besar. Sementara dalam konsep Superblok (Paramita, Beta. 

2000), wilayah dengan penggunaan yang multifungsi dalam satu kawasan, terdiri dari lebih 

satu blok bangunan dan antar blok memiliki keterkaitan dan integrasi tertentu, maka dapat 

meningkatkan efektifitas lahan dan penghematan biaya transportasi. Kedua konsep ini dapat 

digunakan untuk mewujudkan integrasi antara kawasan wisata di pesisir Kenjeran. Sedangkan 

peningkatan kawasan, termasuk permukiman nelayan kumuh di pesisir kenjeran dapat 

menerapkan konsep Tourism Business District (TBD). Alasan penggunaan konsep TBD 

karena dapat diterapkan dalam program pemugaran (revitalisasi) pusat-pusat kota atau sub-

sub pusat kota yang sudah mulai mundur kondisi dan fungsinya (Gunawan, Myra P. 2007). 

 
Gambar 1. Lokasi kawasan wisata terpadu Kenjeran Surabaya 

Sumber: Khomenie A & Emma 2013 
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Gambar 2 di bawah ini menunjukkan kawasan wisata terpadu Kenjeran Surabaya yang 

sebenarnya memiliki aset wisata yang cukup baik, banyak dan beragam.  

 
Gambar 2. Kawasan wisata terpadu Kenjeran Surabaya 
Sumber: Khomenie A & Emma 2013 

Sedangkan berbagai obyek dan daya tarik wisata Kenjeran dapat di amati pada Tabel 1 

berikut: 

Tabel 1. Daftar Objek dan Daya Tarik Wisata Kenjeran Surabaya 
No Obyek Wisata 

1 Pantai Watu Watu 

2 Pantai Kenjeran 

3 Pantai Ria Kenjeran 

4 Taman Bulak 

5 Taman Hiburan Kenjeran 

6 Taman Edukasi Kenjeran 

7 Kya Kya Kenjeran 

8 Patung Dewa Empat Muka 

9 Klenteng Sanggar Agung 

10 Pagoda Tian 

11 Wisata Perahu Tradisional 

12 Festifal Layang Layang dan Perahu Hias 

13 Pacuan Kuda dan Karapan Sapi 

14 Sirkuit Kenjeran 

15 Waterpark Kenjeran 

16 Pernak Pernik Kerang 

17 Krupuk Ikan 

18 Ikan Asap (Ikan Bakar) 

19 Jembatan Kenjeran 

Sumber: Khomenie A & Emma (2013) diolah peneliti, 2018 

  Hingga saat ini belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian 

terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan 
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antara daratan dan laut. Untuk keperluan pengelolaan penetapan batas-batas wilayah pesisir 

yang sejajar dengan garis pantai relative lebih mudah (Bengen, 2001). 

  Topografi wilayah pesisir kenjeran merupakan dataran rendah dengan ketinggian 

tanah berkisar antara 2-3 meter dpl dan kemiringan 0-2%. Karakteristik air lautnya sangat 

tenang (tidak berombak) dan saat terjadi pasang, ketinggian air dapat mencapai 1,5 sd 3 meter 

sedangkan saat surut mencapai 0,1 sd 1,5 meter. Penggunaan lahan cukup bervariasi. 

Sebagian besar lahan di wilayah penelitian didominasi pemanfaatannya untuk kegiatan 

rekreasi (Kenjeran Park, THP, Watu-Watu) dan permukiman (kampung nelayan Sukolilo, 

Tambak Deres, Kejawan Lor). Penduduk di wilayah penelitian terkonsentrasi di 3 tempat, 

yakni kampung nelayan Tambak Deres dan Kejawan Lor berada di kelurahan Kenjeran, 

sedangkan kampung nelayan Sukolilo berada di kelurahan Sukolilo, (Khomenie A & Emma 

(2013). Karakteristik sosial ekonomi penduduk di wilayah penelitian digambarkan dalam 

Tabel 2.  

Tabel 2. Karakteristik Sosial Ekonomi Penduduk Pesisir Kenjeran Surabaya 
No Aspek Gambaran Singkat 

1 Karakteristik Penduduk Masyarakat Nelayan Pesisir 

Suku Jawa (mayoritas) dan Suku Madura 

Terdapat sekitar 7 Kelompok Paguyuban nelayan  

2 Jumlah Penduduk Akhir tahun 2012 sekitar 5.500 jiwa 

Kepadatan mencapai 64 jiwa/ha 

Sex ratio antara 98-100 

3 Tingkat Pendidikan Rata rata penduduk usia . 30 tahun tamatan SD-SMP 

Rata rata penduduk usia , 30 tahun tamatan SD 

4 Produktifitas Jumlah penduduk usia produktif sekitar 70% 

Mayoritas wiraswasta (pedagang kecil) nelayan dan pegawai 

Memiliki ketrampilan dalam pengolahan hasil laut, seperti krupuk ikan, 

kerajinan serta pengasapan/pengeringan ikan 

Sumber: Khomenie A & Emma, 2013 

Sedangkan data jumlah presentase penduduk di Kelurahan Kenjeran menunjukkan 

bahwa 50% penduduk masih didominasi oleh penduduk miskin. Besarnya ukuran kategori 

penduduk kaya, menengah, dan miskin di Kelurahan Kenjeran dapat diketahui dari ukuran 

pendapatan, adapun ukurannya adalah sebagai berikut: 

a. Ukuran besarnya pendapatan yang diperoleh oleh penduduk kaya adalah < Rp. 3.000.000  

b. Ukuran besarnya pendapatan yang diperoleh oleh penduduk menengah adalah Rp. 

1.000.000,00 – Rp. 2.000.000,00.  
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c. Ukuran besarnya pendapatan yang diperoleh oleh penduduk miskin adalah < Rp. 

1.000.000,00.  

Penduduk di Kelurahan Kenjeran berdasarkan pendidikan di dominasi oleh lulusan 

Sekolah Dasar sebanyak 40%, sehingga peluang untuk bekerja sebagai pegawai pemerintah 

sangat kecil, disebabkan oleh  faktor pendidikan yang rendah. Dari data demografi diatas 

terlihat bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat pesisir Kenjeran adalah berfokus pada profesi 

nelayan tradisional dan terkait dengan pengolahan ikan. Nelayan tradisional dalam kehidupan 

sehari-hari selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga hasil 

tangkapan bukan disimpan untuk digunakan bagi pengembangan usaha. Nelayan tradisional di 

dalam mendapatkan ikan menggunakan teknologi tradisional, hal ini menyebabkan nelayan 

tradisional kalah bersaing dengan nelayan modern. Kesulitan untuk meningkatkan 

kesejahteraan nelayan atau masyarakat pesisir Kenjeran selain disebabkan oleh faktor 

eksternal juga lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal masyarakat sendiri. Mata 

pencaharian dari hasil laut dan pantai telah menjadi sumber utama penghasilan. Kehidupan 

pesisir pantai telah menciptakan budaya turun temurun yang tidak mudah dirubah begitu saja. 

Hal ini membuat masyarakat pesisir Kenjeran tidak pernah berpikir cara-cara baru di dalam 

meningkatkan kesejahteraan selain dengan cara menangkap ikan. Dengan demikian 

karakteristik sosial ekonomi penduduk di Kelurahan Kenjeran cukup memprihatinkan dan 

perlu untuk mendapatkan perhatian. Padahal pertumbuhan ekonomi kota Surabaya sendiri di 

tahun 2017 mencapai 6% (Zahro, 2017). Aspek pemberdayaan masyarakat seharusnya 

merupakan aktivitas pembangunan yang berorientasi pada kerakyatan dengan memperhatikan 

aspek-aspek keadilan, keseimbangan ekosistem, partisipasi masyarakat, dan jika 

memungkinkan berdasarkan prakarsa masyarakat setempat (Tampulon, 2010). 

Di samping masalah kesejahteraan masyarakat pesisir adalah masalah lingkungan di 

sekitar Kenjeran. Perairan di Pantai Kenjeran tidak ada bedanya dengan perairan di Teluk 

Buyat atau Pantai Jakarta. Pantai Kenjeran juga terindikasi tercemar logam-logam berat dalam 

jumlah yang cukup mengkhawatirkan, Kondisi pesisir Kenjeran sebenarnya merupakan 

daerah yang subur yang menjadi tempat tumbuhnya berbagai biota. Kerusakan lingkungan di 

pesisir Kenjeran disebabkan oleh faktor pembuangan limbah industri, rumah tangga selain 

sampah yang dibuang sembarangan di sekitar pantai. Setiap pemanfaatan sumberdaya di 

wilayah pesisir Kenjeran dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem dalam derajat tertentu. 

Keadaan lingkungan dan ekosistem yang buruk menyebabkan pemandangan pantai menjadi 

kurang menarik indah yang berdampak menurunnya kunjungan wisatawan. Padahal pantai 

Kenjeran memiliki potensi sangat besar menjadi obyek wisata yang menawarkan keindahan 



	   6 

alam. Hal ini, semakin memperkuat adanya kebutuhan untuk menjadikan Kenjeran sebagai 

wisata terpadu Surabaya, yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat sekitarnya dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan. 

Aspek pendidikan seharusnya juga menjadi fokus utama di dalam pengembangan 

wisata terpadu untuk meningkatkan kesadaran akan akibat yang ditimbulkan oleh 

pembangunan infrastruktur wisata yang berlebihan (Damayanti dan Handayani, 2003). 

Pembangunan kawasan wisata yang berlebihan justru akan menyebabkan keunikan kawasan 

wisata akan tersisihkan oleh kepentingan ekonomis. Keterlibatan masyarakat sekitar sebagai 

pelaksana wisata terpadu juga diarahkan sebagai pengawas.  

Aspek lain selain pendidikan yang harus menjadi perhatian utama adalah aspek 

budaya. Ada kemungkinan terjadi pegeseran budaya asli dikarenakan kemajuan suatu obyek 

wisata. Idealnya di dalam kawasan wisata terpadu timbul suatu keterikatan dan rasa saling 

menghormati budaya penduduk asli dengan pengunjung wisata. Untuk meminimalkan 

dampak negatif tersebut diperlukan integritas dan kemampuan yang baik dari pengelola 

wisata dan penduduk setempat dalam melaksanakan pengawasan. Kegiatan wisata yang 

memperhatikan aspek edukasi akan menjadikan jenis wisata yang lebih mahal harganya 

dibandingkan dengan jenis wisata yang lain, menginggat pengelola wisata harus mampu 

mengendalikan kuantitas dan kualitas pengunjung (Damayanti dan Handayani, 2003). 

Dengan demikian Edukasi merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat sekitar 

pesisir, edukasi di lakukan tidak hanya terpaku pada pengajaran konvensional tentang wisata 

terpadu tetapi lebih ke arah manfaat perkembangan wisata bagi mereka. Bagi sebagian besar 

penduduk yg bermata pencaharian sebagai nelayan dan sangat mencintai pekerjaannya, 

penduduk cenderung tidak ingin meninggalkan pekerjaan yang menafkahinya hingga 

sekarang. Oleh karena itu, nelayan akan di arahkan untuk memanfaatkan pekerjaannya 

sebagai salah satu objek wisata. Misalnya, apabila wisatawan datang akan disuguhi dengan 

penawaran mengangkap ikan di laut dengan di dampingi nelayan.  Nelayan dapat membantu 

mengajari mereka untuk menangkap ikan,serta sekaligus mengerjakan pekerjaan mereka. Ikan 

yang di dapat oleh pengunjung dapat di beli olehnya dengan harga yang lebih tinggi di 

bandingkan dengan apabila nelayan menjualnya pada tengkulak. 
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2.1 Ekosistem Pantai Kenjeran 

Pesisir pantai Kenjeran Surabaya memiliki estuari yang subur di mana pantai Kenjeran 

masih memungkinkan sebagai tempat berbiaknya berbagai biota laut. Hal ini karena danya 

suplai nutrisi yang terus menerus di bawa ombak. Meskipun secara ekosistem, pantai 

Kenjeran telah mengalami sedikit kerusakan namun masih banyak biota laut yang dapat 

ditemukan di sana, misalnya yang paling populer di kalangan masyarakat setempat yaitu 

kupang (Mytilus Edulis) semacam kerang putih kecil yang dapat dijadikan makanan paling 

terkenal di Surabaya yakni kupang lontong. Selain itu, pantai Kenjeran juga kaya akan biota 

biota lainnya seperti kerang kerangan, ubur ubur, teripang dan lain lain. Di sepanjang pesisir 

pantai Kenjeran saat ini dikuasai oleh pengembang yang ingin membangin atau memperluas 

usaha di bidang properti. Perumahan perumahan baru dna megah akan banyak di kembangkan 

di pesisir Kenjeran yang sering berhadapan dengan pelanggaran tata ruang karena 

peruntukannya untuk konservasi. 

Menurut  Farid Ahmad, 2014, kondisi lingkungan Pantai Kenjeran Surabaya meliputi: 

1)  Kelandaian tidak terlalu curam dalam artian normal, 2) arus laut normal tidak terlalu 

berbahaya. 3) Kecerahan, umumnya perairan di Pantai Kenjeran sedikit keruh karena dasr 

peraisan terdapat endapan lumpur, 4) suku rata rata berkisar 28-33 derajat C, 5) Pasang surut, 

memang terjadi perbedaan yang sangat signifikan ketika pasang. Pasang tertinggi pada pukul 

09.00-10.00 surut pada pukul 11.00. (https://aahmadfarid.wordpress.com/2014/05/27/laporan-

praktikum-oceanografi-di-pantai-kenjeran/) 
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 Menurut Saenger (1999) dalam Muryani,.dkk (2011) terdapat mata rantai yag 

menghubungkan antara kondisi lingkungan, kondisi penduduk dan kondisi ekonomi yang 

harus dipertimbangkan di dalam pengembangan wilayah pesisir secara terpadu. Hal ini 

semakin memperkuat adanya kebutuhan untuk menjadikan Kenjeran sebagai wisata terpadu 

Surabaya yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya 

dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan. Tujuan akhir dari pengelolaan wisata terpadu 

adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir yang mengantungkan hidupnya pada 

sumber daya yang ada di wilayah pesisir pada saat bersamaan juga menjaga kelestarian hayati 

dan ekosistem yang ada di sekitarnya (Bengen, 2001). Sehingga untuk terlaksananya program 

tersebut diperlukan suatu program yang komprehensif dan realitis menyentuh akar persoalan 

yang ada secara berkesinambungan. Pola pengembangan tersebut akan mengikuti pola sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Siklus Program Pengelolaan Wilayah Pesisir 
Sumber: Bengen (2011) 

Siklus tersebut akan memudahkan di dalam pengelolaan wisata terpadu dalam suatu 

sekuen yang runtut dan logis di dalam menguraikan keterkaitan unsur-unsur yang rumit yang 

ada pada wilayah pesisir. Alasan yang utama di dalam pengelola wisata pesisir terpadu adalah 

mengacu pada pengalaman di masa lalu baik di dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia 

BAB	  
TIGA	  

SIKLUS PROGRAM 
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PESISIR DAN PENDEKATAN 
BLUE OCEAN STRATEGY	  
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sendiri telah banyak program pengelolaan lingkungan pesisir, tapi hanya sebagian kecil saja 

yang dirancang secara terpadu. Namun sayangnya pemahaman konsep dan pendekatan yang 

dilakukan sering kurang sesuai dengan realita di lapangan. Menurut Bengen (2011), persoalan 

yang sering kali terjadi adalah tidak sejalannya antar perancang konsep dan pelaksana di 

lapangan. Persoalan utama lain yang sering kali terjadi adalah tidak ditemukan metodologi 

evaluasi yang di dokumentasikan dan disebarluaskan. Metode evaluasi yang ada selama ini 

tidak menganalisis perbedaan berbagai desain dari proyek/program yang ada serta 

pengaruhnya terhadap hasil akhir. 

Dari ulasan diatas maka pendekatan Blue Ocean Strategy yang dirasa mampu 

mengintergrasikan aspek lingkungan, budaya dan edukasi di dalam menciptakan kawasaran 

wisata pesisir Kenjeran. Pendekatan Samudera biru strategi (Blue Ocean Strategy-BOS), yang 

telah dipelajari di bidang pemasaran strategis, menjadi pilihan strategi yang berkaitan dengan 

kelangsungan hidup perusahaan dalam konteks turbulen lingkungan bisnis termasuk industri 

pariwisata. BOS menggeser fokus dari persaingan antar perusahaan di pasar yang sama serta 

merekonstruksi batas-batas pasar dan menciptakan permintaan pelanggan baru. Kim dan 

Mauborgne (2005) melakukan penelitian tentang BOS selama 20 tahun terakhir dan telah 

menghasilkan sejumlah studi yang menunjukkan bahwa menciptakan dan menerapkan strategi 

dalam kondisi turbulance dan hyper competition dapat menggerakkan organisasi ke tingkat 

berikutnya dan pada gilirannya dapat memajukan efektivitas  entitas bisnis. Dari segi definisi, 

BOS adalah strategi bisnis yang menerapkan penguasaan ruang pasar yang tidak diperebutkan 

(uncontested market space) sehingga membuat persaingan menjadi tidak relevan. Pasar yang 

tidak diperebutkan tersebut dianalogikan sebagai Blue Ocean (Samudera Biru) dimana suatu 

organisasi bermain sendirian tanpa ada pesaing. Sebaliknya kondisi dimana ruang pasar saling 

diperebutkan oleh berbagai pihak dengan cara apapun seakan-akan sampai berdarah-darah, 

maka kondisi ini dianalogikan sebagai Red Ocean atau Samudera Merah. Apa yang 

menyebabkan implementasi strategi BOS mengkondisikan sebuah entitas bisnis dalam hal ini 

usaha pariwisata dapat bermain sendirian tanpa ada pesaing, hal ini terjadi karena adanya 

perpaduan yang sinergis antara nilai dan inovasi. 

Pendekatan BOS menekankan pada kesetaraan antara nilai dan inovasi. Perpaduan 

antara inovasi dan nilai menghendaki adanya cara-cara yang dilakukan untuk memberikan 

manfaat kepada konsumen dan perusahaan. Pada Gambar 4 berikut ini menjelaskan inovasi 

nilai yang diciptakan dengan menekan biaya dan meningkatkan nilai bagi konsumen.  
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Gambar 4. Diagram Usaha menciptakan Diferensiasi	  
Sumber:http://www.corporatestrategy.com/value-innovation-the-key-to-blue-ocean-strategy/ 

 Value Innovation adalah landasan Blue Ocean Strategy dan diciptakan melalui 

serangkaian langkah strategis yang menghasilkan produk atau layanan yang secara substansial 

berbeda dari penawaran lainnya. Langkah strategis ini juga berfungsi untuk menghasilkan 

produk atau layanan bernilai tinggi yang belum pernah ada sebelumnya, dengan harga yang 

sangat terjangkau bagi pembeli. Nilai tanpa inovasi akan memberi keuntungan tambahan 

dengan mudah digandakan oleh kompetisi. Inovasi tanpa nilai biasanya berorientasi teknologi 

dan tidak akan sukses secara komersial. Idenya adalah untuk menciptakan lompatan besar 

dalam nilai yang belum pernah ada sebelumnya. Lompatan itu menarik pembeli yang belum 

pernah mempertimbangkan untuk membeli produk atau layanan.  

Pada saat merumuskan dan menjalankan BOS digunakan kerangka kerja dan tools. 

Beberapa tools dan kerangka kerja tersebut adalah: Kanvas Strategi. Gambar 5 dibawah ini 

adalah contoh sebuah strategi kanvas industri pariwisata/hospitality, yang menggambarkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam industri pariwisata/hospitality. 

 
Gambar 5. Contoh Strategi Kanvas 
Sumber: http://www.broganmicallef.com/blue-ocean-strategy/ 

Dalam usaha menciptakan inovasi, nilai dapat diterjemahkan dengan efisiensi biaya 

produksi dan menciptakan nilai lebih bagi konsumen. Dalam kanvas strategi, untuk membantu 

Biaya	  

Inovasi	  
Nilai	  
	  

Nilai	  
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menerjemahkan hal-hal apa saja dari faktor-faktor yang menentukan dalam industri di 

ketengahkan dalam kerangka kerja 4 langkah (Four Action Framework) yang terkenal dengan 

Eliminate, Reduce, Raise, dan Create (ERRC) Seperti dijelaskan dalam Gambar 6 berikut ini:  

 

Gambar 6. Kerangka kerja 4 langkah (Four Action Framework) ERRC 
Sumber:W. Chan Kim&Renee Mauborgne, 2005. 

Hapuskan (Eliminate) adalah aktivitas untuk menghapuskan faktor faktor yang 

menjadi fasilitas tambahan yang tidak begitu berguna, Dikurangi (Reduce) adalah aktivitas 

untuk mengurangi faktor faktor yang harus diminimalisir di bawah standar industri, 

Tingkatkan (Raise) adalah aktivitas meningkatkan faktor faktor yang harus ditingkatkan 

hingga di atas standar industri, dan Ciptakan (Create) adalah aktivitas untuk menciptakan 

faktor faktor yang belum pernah ditawarkan industry sehinggaharus ada sifatnya. Kerangka 

kerja 4 langkah (Four Action Framework) yang terkenal dengan Eliminate,Reduce, Raise, dan 

Create (ERRC) ini akan digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap arah pengembangan 

kawasan wisata terpadu Kenjeran Surabaya dan sekaligus untuk menemukan inovasi yang 

tepat dengan memperhatikan aspek edukasi, budaya dan pelestarian lingkungan. Gambar 7 

menunjukkan ilustrasi kaitan antara ERRC BOS dengan fenomena situasi kawasan wisata 

terpadu Kenjeran Surabaya. 
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3.1 Red Ocean Strategy vs Blue Ocean Strategy 

a. Strategi Samudra Merah (Red Ocean Strategy) 
 
Konsep dari Blue Ocean Strategy (BOS), pertama kali diperkenalkan oleh W. Chan 

Kim dan Renee Mauborgne pada tahun 2005. BOS memiliki konsep yang pada dasarnya ingin 

membuat para pelaku bisnis untuk membuat sebuah inovasi yang nantinya membuat mereka 

memikirkan konsep baru untuk menyikapi persaingan dalam berbisnis. BOS menantang para 

pelaku bisnis untuk keluar dari persaingan dan menciptakan ruang pasar yang belum ada 

pesaingnya dan belum terjelajahi. Hal ini merupakan konsep berpikir yang unik dan cukup 

kontroversial, terutama disaat banyak terdapat konsep strategi bisnis lain yang lebih banyak 

mengajarkan tentang cara bertahan dalam persaingan, cara membangun competitive advantage, 

dan sebagainya. 

Elimination: 

• Menghapuskan 

halangan yang 

memungkinka

n pengunjung 

untuk tidak 

berkunjung ke 

Wisata 

Terpadu 

Kenjeran 

(WTK) 

• Menghapuskan 

kekhawatiran 

warga akan 

dikuasainya 

Wisata 

Terpadu 

Kenjeran oleh 

pihak ketiga 

Reduce: 

• Bargaining power 

• Menambah 

fasilitas yang 

dibutuhkan untuk 

pengembangan 

kawasan WTK 

• Mengalih 

fungsikan obyek 

wisata yang 

kurang sesuai 

dengan 

pengembangan 

aspek edukasi, 

budaya dan 

lingkungan hidup 

 

 

 Raise:  

• Mengembangkan Brand (Memperluas Brand WTK, 

Diferensiasi Brand WTK) 

• Segmentasi pasar (Mengembangkan cakupan pemasaran 

kawasan WTK, Mengatur kembali chanel distribusi) 

• Menentukan produk dan layanan (Melakukan inovasi fasilitas, 

Memberikan pemahaman tentang kelestarian ekosistem 

kepada masyarakat dan pengunjung WTK, Memahami 

keinginan wisatawan terkait aspek wisata yang edukatif dan 

aspek pelestarian ekosistem, Memberikan pemahaman terkait 

aspek keberagaman budaya suroboyoan, Memperbaharui 

perperalatan dan perlengkapan pada daerah WTK) 

• Membangun mitra dan mencari investor (Mengadakan 

pelatihan mengenai kelestarian ekosistem, Mengadakan 

pelatihan mengenai manfaat WTK terkait aspek edukatif dan 

aspek keberagaman budaya suroboyoan, Mengembangkan 

paket WTK dengan memperhatikan aspek edukasi dan 

pelestarian lingkungan) 

 Create: 

• Menciptakan inovasi 

wisata kenjeran 

terpadu 

• Rebranding Wisata 

terpadu kenjeran 

• Menggali potensi 

pasar baru dan 

mempertahankan 

pasar lama 

• Membuat paket 

wisata edukasi dan 

pelestarian 

lingkungan 

• Membuat paket WTK 

yang tetap 

memperhatikan aspek 

budaya suroboyoan 

 

Menetapkan Blue Ocean Strategy sebagai alat pengembangan dan menetapkan inovasi kawasan Wisata Terpadu Kenjeran 

Merancang Blue Ocean Strategy (ERRC) 

Gambar 7. Kaitan ERRC BOS dengan Fenomena Kawasan Wisata Terpadu Kenjeran 
Sumber: Olahan Peneliti, 2018 
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Pada tahun 1980, Porter mengembangkan sebuah strategi bersaing dengan 

memperhatikan 5 kekuatan untuk memacu persaingan antar industri, diantaranya: pesaing 

industri saat ini, masuknya pendatang baru yang lebih potensial, kekuatan tawar menawar 

pemasok, kekuatan tawar menawar pembeli, dan ancaman terhadap produk pengganti. 

Menurut Kim dan Mauborgne (2005) Red Ocean Strategy memiliki keadaan dimana 

persaingan yang sengit dalam memperebutkan pangsa pasar dan mengharuskan suatu 

perusahaan dapat menyusun strategi untuk mempertahankan produk dan menaikkan pangsa 

pasarnya. 

Strategi samudra merah (Red Ocean Strategy) adalah suatu istilah yang ditujukan 

pada industri dengan batasan yang telah diterima, serta peraturan yang telah dipahami oleh 

pesaingnya. Pada strategi samudra merah, perusahaan berusaha saling mempertahankan 

permintaan pangsa pasar yang lebih besar dengan mengalahkan lawan. Pada keadaan pasar 

yang semakin sempit, otomatis prospek laba dan permintaan semakin berkurang. Maka dari 

itu, persaingan akan industri akan menjadi lebih sengit. 

b. Strategi Samudra Biru (Blue Ocean Strategy) 

  Strategi samudra biru merupakan sebuah strategi bisnis yang menciptakan ruang pasar 

baru dan belum memiliki pesaing (Kim dan Mouborgne (2005: 20)). Strategi samudra biru 

juga ditandai dengan ruang pasar yang belum terjelajahi, penciptaan permintaan, dan peluang 

pertumbuhan yang sangat menguntungkan. Meskipun sejumlah Blue Ocean Strategy 

diciptakan di luar industri yang sudah ada, tapi kebanyakan industri menggunakan Red Ocean 

Strategy dengan cara memperluas batasan industri yang sudah ada (Kim dan Mouborgne 

(2005: 21)). Selain itu, nilai dalam inovasi perlu diciptakan untuk memberikan dampak positif 

bagi sebuah bisnis, sehingga dapat mempengaruhi struktur biaya dan penawaran nilai baru 

bagi konsumen. 

Prinsip utama Blue Ocean Strategy adalah merekonstruksikan batasan pasar dengan 

menjauh dari kompetisi dan menciptakan Blue Ocean Strategy. Prinsip - prinsip dari Blue 

Ocean Strategy, yakni: 

Tabel 3. Prinsip – Prinsip Blue Ocean Strategy 

Prinsip - Prinsip Perumusan Faktor resiko yang ditangani 
oleh setiap prinsip 

● Merekonstruksi batasan pasar ● Resiko pencarian 

● Fokus pada gambaran besar, bukan pada angka ● Resiko perencanaan 
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Sumber: Kim dan Mauborgne, 2005 
 
 Inovasi nilai merupakan batu pijak dari samudra biru dan memberikan penekanan 

setara pada nilai dan inovasi. Nilai tanpa inovasi cenderung berfokus pada penciptaan nilai 

dalam skala besar dan bersifat mengandalkan teknologi, pelopor pasar, atau futuristik dan 

sering membidik sesuatu yang belum siap diterima dan dikonsumsi oleh pembeli.   

 Menurut Kim dan Mauborgne (2005: 36), inovasi nilai dalam strategi samudra biru 

dapat meningkatkan nilai secara bersamaan dan bermanfaat bagi pelanggan, dengan 

pengorbanan harga sekecil mungkin. Sehingga, manfaat yang ditawarkan akan keluar dari 

ketentuan kaidah persaingan yang harus meningkatkan kualitas dan dapat mengalahkan 

persaingan dengan selalu memperhatikan produk yang akan dikembangkan oleh pesaing. 

Berikut merupakan tabel perbedaan antara strategi samudra biru dengan strategi samudra 

merah. 

Tabel 4. Perbedaan Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy 
Strategi Samudra Merah Strategi Samudra Biru 

Bersaing dalam ruang pasar yang sudah ada Menciptakan ruang pasar yang belum ada 
pesaingnya 

Memerangi kompetisi Menjadikan kompetisi tidak relevan 

Mengeksploitasi permintaan yang ada Menciptakan dan menangkap permintaan baru 

Memilih antara nilai-biaya (value cost 
trade-off) 

Mendobrak pertukaran nilai-biaya 

Memadukan keseluruhan sistem perusahaan 
dengan pilihan strategis antara diferensiasi 
atau biaya rendah 

Memadukan keseluruhan sistem kegiatan 
perusahaan dalam mengejar diferensiasi dan 
biaya rendah 

Sumber: Kim dan Mauborgne dalam Lukman, 2005 
  

● Menjangkau melampaui permintaan yang ada ● Resiko skala 

● Melakukan rangkaian strategis dengan tepat ● Resiko model bisnis 

Prinsip - prinsip eksekusi / pelaksaanaan Faktor resiko yang ditangani 
oleh setiap prinsip 

● Mengatasi hambatan - hambatan utama dalam 
organisasi 

● Resiko organisasi 

● Mengintegrasikan eksekusi ke dalam strategi ● Resiko manajemen 
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Inovasi nilai akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan dengan adanya inovasi nilai 

akan mengarahkan perusahaan pada lompatan nilai bagi pembeli dan bagi perusahaan. Untuk 

mencapai hal tersebut, maka perusahaan harus memperluas batasan industrinya pada alternatif 

industri dan batasan pasar ke non konsumen. 

c. Strategi Samudra Biru (Blue Ocean Strategy) dalam industri Pariwisata 

Dalam pengembangan pariwisata, sebaiknya suatu daerah harus menerapkan suatu 

strategi baru yang harus keluar dari Status Quo, harus menciptakan strategi masa depan yang 

baik, menerapkan upaya membedakan dari kompetisi. Harus menekankan penciptaan ruang 

pasar yang belum ada pesaingnya, fokus pada penumbuhan permintaan dan gerak menjauh 

dari kompetisi dalam bidang pariwisata yang sangat ketat saat ini baik antar daerah dalam 

negara Indonesia maupun dengan negara lain.  

Pujono Agus Suhendro (2007) dalam pengamatannya tentang pariwisata Bengkulu, 

menyatakan bahwa dunia kepariwisataan Bengkulu tidak berkembang disebabkan kekeliruan 

dalam menentukan positioning. Positioning Bengkulu sebagai Bumi Rafflesia adalah salah 

besar. Kebiasaan masyarakat feodal yang selalu mengagung-agungkan masa lalu masih 

melekat pada masyarakat Bengkulu.Tidak berani membuat perubahan secara signifikan. 

Raffesia adalah masa lalu, bukan masa depan, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat 

Bengkulu harus melakukan perubahan yang berarti, terutama positioning sebagai Bumi 

Raflesia. Bagi Bengkulu untuk memenangkan persaingan dengan daerah tujuan wisata lain 

sama tanpa memiliki senjata andalan adalah sama dengan memasuki samudera merah (Red 

Ocean), oleh karena itu Bengkulu harus memiliki sesuatu yang berbeda dari dari daerah lain, 

harus berani menciptakan peluang pasar tanpa pesaing, mengemas strategi masa depan 

gemilang yaitu dengan melakukan Blue Ocean Strategy ( strategy samudera biru).  

Selanjutnya W.Chan Kim dan Renee Mauborgne (2006:10) menyatakan bahwa Blue 

ocean strategy menantang perusahaan untuk keluar dari samudera merah persaingan berdarah 

dengan cara menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, sehingga kata 

kompetisipun menjadi tak relevan. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung menciptakan ruang pasar baru atau  

d. Kerangka Kerja Empat Langkah 

Berikut merupakan 4 langkah kerangka kerja (skema ERRC) menurut Kim dan Mouborgne 

(2005: 52) yang telah diformulasikan, yakni: 

a) Hapuskan (Eliminate) 
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Faktor apa saja yang harus dihapus dalam industri. Hal ini bertujuan untuk melihat 

peluang usaha diluar batasan yang telah ada sebelumnya. 

b) Kurangi (Reduce) 

Faktor dalam perusahaan yang harus mengurangi investasi yang tidak memberikan 

manfaat, karena hal ini dianggap berlebihan pada perusahaan sehingga tidak 

memberikan manfaat bagi calon pembelinya. 

c) Tingkatkan (Raise) 

Faktor persaingan pada tahap ini untuk meningkatkan manfaat bagi konsumen hingga 

di atas standar industri.  

d) Ciptakan (Create) 

Perusahaan menciptakan faktor – faktor baru yang sebelumnya belum pernah 

ditawarkan oleh industri lain. Pada faktor ini perusahaan memberikan manfaat nilai 

yang baru bagi konsumen dan non konsumen. 

e. Perpaduan Business Model Canvas dan Blue Ocean Strategy 

 Metode Business Model Canvas melengkapi Blue Ocean Strategy akan 

menggambarkan perubahan dengan memberikan pengaruh bagi komponen lainnya, menurut 

pendapat Osterwalder dan Pigneur (2017: 226). Perpaduan terhadap inovasi nilai dan 

kerangka kerja empat langkah dengan Business Model Canvas menciptakan sebuah alat bantu 

yang lebih baik dan tepat. Berikut merupakan perpaduan Business Model Canvas dan 

Kerangka kerja strategi samudera biru: 

 
Gambar 8. Perpaduan Business Model Canvas dan Blue Ocean Strategy 
Sumber: Osterwalder dan Pigneur (2017: 228) 
  
 Berdasarkan Osterwalder dan Pigneur (2017: 226), pada kanvas model bisnis di sisi 

kanan menunjukkan penciptaan nilai. Sedangkan pada sisi kiri menyatakan adanya biaya yang 

dikeluarkan pada industri. Dalam hal ini, diartikan dalam suatu industri perlu memiliki 

peningkatan terhadap nilai dan perlu dilakukan pengurangan biaya yang tidak penting dalam 

perusahaan. Pada Gambar 2.3 inovasi nilai memiliki tujuan untuk menurunkan biaya dengan 

melakukan pengurangan dan penghapusan layanan yang dirasa kurang bernilai. Tujuan 

lainnya adalah untuk menciptakan layanan yang bernilai, tanpa harus meningkatkan biaya 
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yang tinggi. Pendekatan memadukan merupakan tahap akhir dari BMC dan BOS dalam 

menginovasi keseluruhan komponen yang dianalisis secara sistematis. Pengaruh perubahan 

akan terjadi pada setiap komponen (contohnya, pengaruh yang terjadi terhadap sisi biaya 

ketika dilakukan perubahan pada sisi nilai). 

 
 

ELIMINATE RAISE 

Faktor apa yang diterima secara 
langsung oleh industri, sehingga 

harus dihapuskan? 
 
 

REDUCE 
Faktor apa saja yang sebaiknya 

dikurangi sampai di bawah 
standard industri? 

Faktor apa saja yang sebaiknya 
ditingkatkan hingga di atas 

standard industri? 
 
 

CREATE 
Faktor apa saja yang belum 

pernah ada dalam sebuah industri 
sehingga perlu diciptakan? 

 

 
Gambar 9. Perpaduan Business Model Canvas dan Blue Ocean Strategy 
Sumber: Osterwalder dan Pigneur (2017: 228) 

 
Analisa skema Eliminate-Reduce-Raise-Create pada setiap komponen model bisnis 

yang tergambar pada Business Model Canvas dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut 

mempermudah peneliti dalam mengenali keadaan yang terjadi pada 9 komponen dalam BMC 

apabila terjadi perubahan pada salah satu komponen. 

Analisa kombinasi sebelumnya terintregasikan kedalam: Business Model Canvas 

model baru yang telah direkonstruksi dan diaplikasikan pada setiap komponen. Sedangkan 

(-) COST (+) VALUE 

COST 
IMPLICATIONS 

VALUE 
CREATION 
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pada kanvas strategi dapat melakukan penciptaan nilai baru yang berbeda dari kompetitor 

serta meminimalkan biaya. 
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4.1 Analisis	  Strenght,	  Weakness,	  Opportunity,	  Threat	  (SWOT) 
a. Analisis Faktor Internal – Kekuatan  

Tabel 5. Analisis Faktor Internal (Kekuatan) 

No Faktor Internal (Kekuatan) Rating Kondisi 

1 Surabaya tidak memiliki alternatif wisata pantai 4 Sangat kuat 

2 
Mudah di temui rumah makan hasil produk perikanan di 

pantai Kenjeran 
4 Sangat kuat 

3 Akses jalan yang mudah dicapai dari darat 4 Kuat 

4 
Fasilitas pariwisata dalam lingkungan wisata pesisir 

Kenjeran relatif lengkap 
3 Kuat 

5 
Mata pencaharian penduduk sebagian besar nelayan dan 

pedagang 
3 Kuat 

6 
Wisata pesisir Kenjeran mampu meningkatkan pendapatan 

masyarakat lokal 
3 Kuat 

7 
Pantai Kenjeran Memiliki pantai yang landai yang 

memanjang di sepanjang jalan. 
2 Cukup Kuat 

8 
Posisi pantai yang terhalang pulau Madura sehingga tidak 

berombak besar 3 Kuat 

9 
Munculnya pulau Pasir sebagai potensi wisata tambahan di 

daerah pesisir pantai kenjeran 
2 Cukup Kuat 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018 

Potensi pariwisata pesisir pantai Kenjeran dianalisis untuk melihat strategi 

pengembangannya dengan melihat kekuatan, kelemahan dari 19andau internal, serta peluang 

dan ancaman dari lingkungan eksternal. Kekuatan pariwisata pesisir pantai Kenjeran dapat 

dilihat pada tanda di bawah ini. Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa: 

1. Pesisir pantai Kenjeran Surabaya menjadi pilihan satu satunya wisata pesisir pantai, 

mengingat Surabaya hanya memiliki satu wisata pesisir pantai yakni pantai Kenjeran 

	  

BAB	  	  
EMPAT	  

	  

ANALISIS	  KEKUATAN,	  
KELEMAHAN,	  PELUANG	  DAN	  
ANCAMAN	  KAWASAN	  WISATA	  

TERPADU	  KENJERAN	  
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dengan panjang garis pantai sepanjang 37.5 km. 

2. Akses jalan yang mudah dicapai, wisata pesisir Batu Lima sudah memiliki akses jalan 

yang mudah dicapai baik dengan motor maupun mobil, dimana wisatawan dapat 

langsung memarkir kendaraan tidak jauh dari pantai.  

3. Akses jalan yang mudah dicapai dari darat dan memiliki banyak alternatif jalan 

menuju ke lokasi yang berada di Surabaya Timur 

4. Fasilitas pariwisata dalam lingkungan wisata pesisir Kenjeran relatif lengkap, ada 19 

obyek wisata yang bisa dinikmati wisatawan. Fasilitas pariwisata dalam lingkungan 

wisata pesisir Kenjeran relatif lengkap, mis WC, Parkir 

5. Mata pencaharian penduduk sebagian besar nelayan dan pedagang. Masyarakat di 

pesisir pada umumnya berprofesi sebagai nelayan penangkap ikan dan pedagang 

6. Wisata pesisir Kenjeran mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Wisata 

pesisir mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan berkembangnya daerah 

wisata mengundang wisatawan sehingga berkembanglah usaha-usaha baru seperti 

warung minum dan makan, jasa MCK, sewa kapal, dll yang semuanya mampu 

memberikan pendapatan kepada masyarakat setempat 

7. Pantai Kenjeran Memiliki pantai yang memanjang di sepanjang jalan, hal ini 

merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi wisata pesisir.  

8. Posisi pantai yang terhalang pulau Madura sehingga tidak berombak besar dan 

memungkinkan di kembangkan wisata perahu ke tengah laut 

9. Muncunya pulau Pasir sebagai potensi wisata tambahan di aderah pesisir pantai 

kenjeran, Pulau pasir ini adalah hasil sedimen dari pasir yang di bawa oleh sungai 

Brantas akibat letusna gunung Kelud. Mengingat ombat di Pantai Kenjeran tidak besar 

menyebabkan tumpukan sediman ini membentuk pulau pasir 

Di bawah ini adalah Pantai Kenjeran dan Pulau Pasir jika dilihat dari Google Earth: 

	  
Gambar 10.Pantai Kenjeran dan Pulau Pasir  dilihat dari Google Earth 
Sumber: Google Earth, 2018 
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Dari gambar 10, terlihat jelas Pulau Pasir yang merupakan hasil sedimentasi. 

Sedimentasi ditunjukkan dengan warna kecoklatan yang merupakan akumulasi pasir dan 

material endapan lainnya. Terlihat juga sedimentasi di antara pantai Kenjeran dan Pulau Pasir 

dengan warna coklat yang agak terang. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan ketebalan 

endapan yang terdapat di Pulau Pasir dan daerah antara (Pulau Pasir dan Pantai Kenjeran). Di 

sebelah timur Pulau Pasir terlihat bahwa endapan semakin ke timur semakin sedikit 

ditunjukkan dengan warna biru yang menandakan bahwa kedalaman laut yang semakin dalam 

 

b. Analisis Faktor Internal- Kelemahan 

Tabel 6.  Analisis Faktor Internal (Kelemahan) 

No Faktor Internal (Kekuatan) Rating Kondisi 

1 Fasilitas wisata di Pantai kurang terawat sehingga 

kurang berfungsi 

4 Sangat  Lemah 

2 Kesadaran masyarakat menjaga kebersihan pantai 

masih kurang 

4 Sangat Lemah 

3 Masih kurangnya promosi wisata pesisir secara 

menyeluruh 

4 Sangat Lemah 

4 Belum berkembangnya potensi pesisir wisata yang 

lain 

3 Lemah 

5 Belum Memiliki wisata pantai berbasis budaya 

setempat 

3 Lemah 

6 Keteribatan Pemerintah kota dalam pengembangan 

pesisir pantai Kenjeran masih belum optimal 

3 Lemah 

7 Promosi Pesisir pantai Kenjeran belum optimal 2 Cukup Lemah 

8 Belum ada komunitas pemerhati lingkungan yang 

terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di 

sekitar pesisir pantai Kenjeran 

2 Cukup Lemah 

9 Sumber daya manusia internal pariwisata dan 

pengelola pariwisata pesisir Kenjeran masih belum 

memenuhi kualifikasi, misal tingkat pendidikan dan 

ketrampilan 

3 Lemah 

10 Tingkat Keamanan kurang 2 Cukup Lemah 

11 Belum tertata Zona lay out lokasi rekreasi untuk lokasi 2 Cukup Lemah 
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pedagang oleh oleh/kerajinan dan makanan 

12 Pantai Kenjeran sebagai tempat bermuaranya berbagai 

suangai di Surabaya yang masih memiliki tingkat 

pencemaran yang tinggi 

3 Lemah 

13 Biota pada Pantai Kenjeran tercemar logam berat Cd, 

Cr, Cu, dan Pb  

3 Lemah 

14 Dampak negatif bagi lingkungan Keberadaan pulau 

Pasir di Pesisir Pantai Kenjeran  

4 Sangat Lemah 

15 Fokus pengembangan kota Usrabaya adalah pada jasa 

dan perdagangan 

4 Sangat Lemah 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018 

Berdasarkan Tabel 6 kelemahan di atas maka dapat disusun sebagai berikut:  

1. Fasilitas wisata kurang terawat dan kurang berfungsi. Berdasarkan pengamatan di 

lapangan banyak fasilitas yang kurang terawat seperti permainan anak-anak yang rusak, 

bangunan yang rusak, MCK yang rusak. Selain itu banyak fasilitas yang belum maksimal 

penggunaannya seperti penginapan yang jarang ditempati, parkir yang masih kosong, dll.  

2. Kesadaran masyarakat dengan kebersihan pantai masih kurang, sebagian besar pantai 

terlihat kotor baik oleh sampah rumah tangga, pengunjung dan alam. Hal ini masih 

kurangnya kesadaran masyarakat dimana mereka beranggapan ada saja petugas 

kebersihan yang membersihkan dan juga kurangnya tempat sampah umum.  

3. Masih kurangnya promosi wisata pesisir secara menyeluruh, promosi wisata pesisir yang 

ada selama ini masih kurang sehingga wisatawan yang mau berkunjung kesulitan mencari 

informasi yang diperlukan terutama lewat internet.  

4. Belum berkembangnya potensi wisata Pantai Kenjeran, Tidak banyak orang berdomisili 

di luar Surabaya yang tahu. 

5. Belum Memiliki wisata pantai berbasis budaya setempat, misalnya danya pagearan tari 

remo untuk menyambut kunjungan rombongan wisatawan domestik dan asing 

6. Keteribatan Pemerintah kota dalam pengembangan pesisir pantai Kenjeran masih belum 

optimal, saat ini sedang membuat perencanaan pengembangan pesisir pantai Kenjeran 

yang terpadu dengan pengembang PP Suramadu 

7. Promosi Pesisir pantai Kenjeran belum optimal 

8. Belum ada komunitas pemerhati lingkungan yang terlibat dalam program pemberdayaan 

masyarakat di sekitar pesisir pantai Kenjeran, justru pemerhati lingkungan sungai brantas, 

sungai kalimas, sungai jagir, sungai gunungsari yang  mendapat perhatian yang besar. 
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9. Sumber daya manusia internal pariwisata dan pengelola pariwisata pesisir Kenjeran 

masih belum memenuhi kualifikasi, misal tingkat pendidikan dan ketrampilan sehingga 

pelayanan dan pengembangan unsur fasiltas penunjang belum layak untuk kualifikasi 

wisatawan manca negara 

10. Tingkat keamanan masih kurang, masih adanya pantai-pantai yang rawan kejahatan bagi 

pengunjung terutama untuk yang dekat dari pemukiman penduduk 

11. Belum tertata Clustering lay out lokasi rekreasi untuk lokasi pedagang oleh oleh dan 

makanan 

12. Pantai Kenjeran sebagai tempat bermuaranya berbagai suangai di Surabaya yang masih 

memiliki tingkat pencemaran yang tinggi. Surabaya terdapat banyak sungai yang 

bermuara ke Pantai Kenjeran yakni sungai Brantas, sungat Mas 

13. Biota pada Pantai Kenjeran tercemar logam berat Cd, Cr, Cu, dan Pb karena kadar logam 

tersebut pada relatif lebih tinggi dari biota Pantai Taman Nasional Baluran, Banyuwangi, 

dan Pantai Pagerungan, Madura (Ririn Sumiyani* Soediatmoko Soediman* dan Atiek 

Moesriati, 2010) 

14. Dampak negatif bagi lingkungan Keberadaan pulau Pasir di Pesisir Pantai Kenjeran. 

Beberapa dampak lain yang dirasakan warga terkait dengan penambangan antara lain: 1). 

populasi biota laut terutama ikan di Selat Madura menurun akibat banyaknya tempat-

tempat berkembang biak ikan yang rusak. Hal ini mengurangi penghasilan karena jumlah 

ikan tangkapan yang menurun; 2) nelayan harus menempuh jarak lebih jauh untuk 

mendapatkan ikan yang membutukan biaya bahan bakar berlipat hingga 4 kali dari masa 

sebelumnya;3) nelayan harus masuk ke wilayah tangkap nelayan wilayah lain yang untuk 

itu membutuhkan biaya keamanan bagi nelayan di wilayah lain. 4) pengerukan 

mengakibatkan pasir temat berkembang biak kerang menjadi rusak karena baik pasir 

maupun kerangnya tersedot. 5) Merasakan dampak negatif tersebut, warga tidak tinggal 

diam. Mereka mendatangi kapal pengangkut pasir tersebut dan melarangnya untuk 

beroperasi. (https://deneelavend.wordpress.com/pembahasan/) 

15. Fokus pengembangan kota Surabaya adalah perdagangan, hotel dan restoran, dan 

angkutan/transportasi. Ketiga sektor ini sangat dominan dan berperan besar menyumbang 

pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya. PAD Kota Surabaya memberi kontribusi 

53,32 persen jika dikaitkan dengan total APBD 

(https://www.liputan6.com/bisnis/read/2098597/3-‐sektor-‐ini-‐jadi-‐penunjang-‐

utama-‐perekonomian-‐surabaya) Dengan demikian pariwisata belum menjadi fokus 

pengembangan kota Surabaya, namun demikian pengembangan wisata belanja memang 
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telah menjadi fokus sejal tahun 2007 

 

c. Analisis Faktor Eksternal-Peluang 

Tabel 7.  Analisis Faktor Eksternal (Peluang) 

No Faktor Internal (Kekuatan) Rating Kondisi 

1 Banyak Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 

wisata pesisir 

4 Sangat kuat 

2 Perkembangan dunia wisata yang mengarah ke alam salah 

satunya pesisir 

4 Sangat kuat 

3 Besarnya Minat wisatawan untuk berkunjung ke wisata 

pesisir 

2 Lemah 

4 Akses informasi pariwisata yang mudah dengan internet 2 Lemah 

5 Banyaknya agen perjalanan wisata 2 Lemah 

6 Sarana, prasarana dan mudahnya akses lewat darat 4 Sangat Kuat 

7 Surabaya tidak memiliki alernatif wisata pesisir lain 3 Kuat 

8 Banyak Pengembang/ developer yang berinvestasi di 

sekitar pesisir pantai Kenjeran (Pantai Mentari/Pakuwon) 

4 Sangat Kuat 

9 Kenpark sebagai salah satu icon wisata Kenjeran  4 Sangat Kuat 

10 Perlu adanya pola kerjasama pengelolaan antara 

pemerintah daerah dan pihak swasta yang terpadu 

3 Kuat 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018 

Dari Tabel 7 di atas dapat dilihat peluang dari pesisir pantai Kenjeran adalah sebagai berikut:  

1. Terdapat banyak kebijakan Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wisata pesisir, 

adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan wisata pesisir hal ini tertuang 

dalam Peraturan daerah Pemerintah kota Surabaya Tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Surabaya. Kenjeran ini rekreasi pantai yang 

sangat kuat. Tantangan kita adalah menampilkan potensi Kenjeran dengan 

menghadirkan rekreasi pantai yang bagus dan berkelas dunia tetapi tanpa 

menghilangkan ke-khas an Surabaya nya. (http://surabaya.go.id/berita/8182-

kembangkan-potensi-pesisir-kenjeran--pemkot-siapkan-banyak-jurus) 

2. Perkembangan dunia wisata yang mengarah ke alam, banyaknya wisatawan yang 

mencari tempat refresing dari kesibukan di kota besar, memberikan peluang bagi wisata 

alam pesisir sebagai tempat untuk dikunjungi melepas lelah.  
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3. Minat wisatawan untuk berkunjung ke wisata pesisir, pada saat ini berkembang dengan 

maraknya tempat- tempat wisata pesisir di Indonesia hal ini disebabkan besarnya 

permintaan konsumen untuk berkunjung ke alam bebas.  

4. Akses informasi pariwisata yang mudah dengan internet, pada saat ini mudahnya akses 

internet di seluruh dunia sehingga membuat gampangnya wisatawan untuk memperoleh 

tempat rekreasi yang diinginkan.  

5. Banyaknya agen perjalanan wisata, besarnya permintaan masyarakat untuk tempat 

wisata memunculkan bisnis baru perjalanan wisata yang memudahkan konsumen 

memperoleh informasi dan berkunjung ke tempat wisata yang diinginkan.  

6. Mudah diakses lewat darat, wisata pesisir Kenjeran dapat dicapai lewat darat dari 

seluruh jalan yang menuju Surabaya Timur 

7. Surabaya tidak memiliki alernatif wisata pesisir lain 

8. Banyak Pengembang/ developer yang berinvestasi di sekitar pesisir pantai Kenjeran 

(Pantai Mentari/Pakuwon) 

9. Kenpark sebagai salah satu icon wisata Kenjeran dimiliki oleh Swata dalam hal ini 

adalah PT Granting. Di dalam pengelolaannya dilaksanakan secara mandri tanpa 

bantuan dari pemkot ataupun mengandeng investor 

10. Perlu adanya pola kerjasama pengelolaan antara pemerintah daerah dan pihak swasta 

yang terpadu, Seperti di pesisir pantai cilacap terdapat pola kerja sama antara 

pemeritnah setempat dengan TNI di dalam memanfaatkan potensi wisata 

Widarapayung. Aspek pemberdayaan masyarakat juga mulai ditumbuhkan di wilayah 

ini. Dengan kondisi ombak besar mata pencaharian tidak bisa tergantung pada mencari 

ikan. Namun memanfaatkan alam di daratan tepian pantai. Pemberdayaan dan 

pemanfaatan tesebut juga berfokus pada pelestarian lingkungan dengan konsep tebang 1 

tanam 5. 

 

d. Analisis Faktor Eksternal-Ancaman 

Tabel 8.  Analisis Faktor Eksternal (ancaman)  

No Faktor Internal (Kekuatan) Rating Kondisi 

1 Pemanfaatan daerah pesisir berdasarkan 

kepentingan beberapa sektor 

4 Sangat Mengancam 

2 Budaya lokal yang dapat bergeser akibat interaksi 

masyarakat lokal dengan para wisatawan 

2 Mengancam 
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3 Pencemaran lingkungan di wilayah pesisir 4 Sangat Mengancam 

4 Dampak abrasi dan sedimentasi lumpur 3 Mengancam 

5 Masih kurangnya ketertarikan investor swasta pada 

wisata pesisir 

2 Cukup Mengancam 

6 Masyarakat sekitar kurang mendukung 

pengembangan wisata pesisir pantai kenjeran 

3 Mengancam 

7 Rencana reklamasi pantai Kenjeran  2 Cukup Mengancam 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018 

Berdasarkan Tabel 8 ancaman yang ada untuk wisata pesisir di Pantai Kenjeran sebagai 

berikut:  

1. Pemanfaatan daerah pesisir berdasarkan kepentingan beberapa sektor. Pada saat ini 

daerah pesisir pantai Kenjeran dimanfaatkan oleh berbagai sektor baik pariwisata dan, 

transportasi dll, semuanya ini kalau tidak ada kebijakan tata ruang yang jelas akan 

berpengaruh untuk pengembangan wisata pesisir karena akan mempengaruhi keindahan 

pantai.  

2. Budaya lokal yang dapat bergeser akibat interaksi masyarakat lokal dengan para 

wisatawan 

3. Pencemaran lingkungan wilayah pesisir, wilayah pesisir merupakan tempat bermuaranya 

darat sangat rawan terhadap pencemaran, terutama pencemaran yang disebabkan sektor 

lainnya yang membuang limbah ke laut/pantai.  

4. Dampak abrasi dan sedimentasi, kendala terbesar pantai di pesisir Kenjeran adalah 

banyaknya sungai-sungai (sungai Brantas, sungai mas, sungai Jagis, sungai Gunung sari) 

yang bermuara sehingga sedimentasi dari darat menumpuk di pesisir, selain itu abrasi 

yang disebabkan gelombang tinggi juga sangat berpengaruh untuk pantai di pesisir.  

5. Masih kurangnya investor swasta pada wisata pesisir, investor swasta yang mau 

menginvestasikan dananya di wisata pesisir relative masih kurang hal ini disebabkan 

kunjungan pengunjung hanya ramai pada saat liburan dan hari besar.  

6. Masyarakat sekitar kurang mendukung pengembangan wisata pesisir pantai kenjeran, 

khususnya karena belum adanya kesadaran tentang besar nya potensi peningkatan 

pendapatan dari sektor pariwisata dan perdagangan. 

7. Rencana reklamasi pantai Kenjeran. Beberapa kali mengemuka akan adanya rencana 

reklamasi pantai Kenjeran, namun reklamasi tersebut diharapkan menjawab semua 

permasalahan yang mengemuka di sepanjang peisisr pantai Kenjeran Surabaya. 
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e. Pembobotan  

Bobot atau tingkat kepentingan bagi faktor eksternal maupun internal ditentukan sebagai 

berikut:  

Tabel 9. Bobot atau tingkat kepentingan bagi faktor eksternal maupun internal 

Bobot Keterangan 

0,20 atau 20% Tinggi atau kuat 

0,15 atau 15% Di atas rata rata 

0,10 atau 10% Rata rata 

0,05 atau 5% Di bawah rata rata 

0,00 atau 0% Tidak terpengaruh 

Sumber: Analisis SWOT, 2018 

Tahap awal penggunaan dari analisis SWOT yaitu dengan menentukan besarnya skor 

dari faktor-faktor IFAS dan EFAS. Penentuan besarnya skor dari masing-masing faktor 

tersebut harus dilakukan secara cermat sebab pada tahap awal inilah yang merupakan kunci 

terhadap penentuan langkah-langkah selanjutnya. Adapun hasil penghitungan skor dari faktor 

internal dan eksternal tersaji pada tabel berikut ini:  

Tabel 10. Hasil Perhitungan Internal Factor Analisis Strategic (IFAS) 

No Faktor Faktor Strategi Internal Bobot Nilai Score 

 Kekuatan (Strenght) 

1 Surabaya tidak memiliki alternatif wisata pantai 0.05 4 0.2 

2 Mudah di temui rumah makan hasil produk perikanan di 

pantai Kenjeran 

0.025 4 0.1 

3 Akses jalan yang mudah dicapai dari darat 0.05 4 0.2 

4 Fasilitas pariwisata dalam lingkungan wisata pesisir 

Kenjeran relatif lengkap 

0.025 3 0.075 
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5 Mata pencaharian penduduk sebagian besar nelayan dan 

pedagang makanan atau kerajinan 

0.05 3 0.15 

6 Wisata pesisir Kenjeran mampu meningkatkan pendapatan 

masyarakat lokal 

0.05 3 0.15 

7 Pantai Kenjeran Memiliki pantai yang landai yang 

memanjang di sepanjang jalan. 

0.05 2 0.1 

8 Posisi pantai yang terhalang pulau Madura sehingga tidak 

berombak besar 

0.025 3 0.075 

9 Munculnya pulau Pasir sebagai potensi tujuan wisata 

tambahan di daerah pesisir pantai kenjeran 

0.025 2 0.05 

 Kelemahan (Weakness) 

1 Fasilitas wisata di Pantai kurang terawat sehingga kurang 

berfungsi atau tidak berfungsi secara optimal 

0.05 4 0.2 

2 Kesadaran masyarakat menjaga kebersihan pantai masih 

kurang 

0.05 4 0.2 

3 Masih kurangnya promosi wisata pesisir secara menyeluruh 0.05 4 0.2 

4 Belum berkembangnya potensi pesisir wisata yang lain 0.025 3 0.075 

5 Belum Memiliki wisata pantai berbasis budaya setempat 0.05 3 0.15 

6 Keteribatan Pemerintah kota dalam pengembangan pesisir 

pantai Kenjeran masih belum optimal 

0.025 3 0.075 

7 Promosi Pesisir pantai Kenjeran belum optimal 0.05 2 0.1 

8 Belum ada komunitas pemerhati lingkungan yang terlibay 

dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar pesisir 

pantai Kenjeran 

0.05 2 0.1 
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9 Sumber daya manusia internal pariwisata dan pengelola 

pariwisata pesisir Kenjeran masih belum memenuhi 

kualifikasi, misal tingkat pendidikan dan ketrampilan 

0.05 3 0.15 

10 Tingkat Keamanan kurang 0.025 2 0.05 

11 Belum tertata Zona lay out lokasi rekreasi untuk lokasi 

pedagang oleh oleh/kerajinan dan makanan 

0.025 2 0.05 

12 Pantai Kenjeran sebagai tempat bermuaranya berbagai 

suangai di Surabaya yang masih memiliki tingkat 

pencemaran yang tinggi 

0.05 3 0.15 

13 Biota pada Pantai Kenjeran tercemar logam berat Cd, Cr, 

Cu, dan Pb  

0.025 3 0.075 

14 Dampak negatif bagi lingkungan Keberadaan pulau Pasir di 

Pesisir Pantai Kenjeran  

0.025 4 0.1 

15 Fokus pengembangan kota Surabaya adalah pada jasa dan 

perdagangan 

0.1 4 0.4 

 Jumlah   3.175 
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Tabel 11. Hasil Perhitungan Eksternal Faktor Analisis Strategic (EFAS) 

 Peluang (Opportunity) 

1 Banyak Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 

wisata pesisir 

0.05 4 0.2 

2 Perkembangan dunia wisata yang mengarah ke alam salah 

satunya pesisir 

0.075 4 0.3 

3 Besarnya Minat wisatawan untuk berkunjung ke wisata 

pesisir 

0.05 2 0.1 

4 Akses informasi pariwisata yang mudah dengan internet 0.05 2 0.1 

5 Banyaknya agen perjalanan wisata 0.025 2 0.05 

6 Sarana, prasarana dan mudahnya akses lewat darat 0.05 4 0.2 

7 Surabaya tidak memiliki alernatif wisata pesisir lain 0.05 3 0.15 

8 Banyak Pengembang/ developer yang berinvestasi di 

sekitar pesisir pantai Kenjeran (Pantai Mentari/Pakuwon) 

0.05 4 0.2 

9 Kenpark sebagai salah satu icon wisata Kenjeran  0.025 4 0.1 

10 Perlu adanya pola kerjasama pengelolaan antara 

pemerintah daerah dan pihak swasta yang terpadu 

0.05 3 0.15 

 Ancaman (Threath) 

1 Pemanfaatan daerah pesisir berdasarkan kepentingan 

beberapa sektor 

0.025 4 0.1 

2 Budaya lokal yang dapat bergeser akibat interaksi 

masyarakat lokal dengan para wisatawan 

0.15 2 0.3 

3 Pencemaran lingkungan di wilayah pesisir 0.15 4 0.6 

4 Dampak abrasi dan sedimentasi lumpur 0.05 3 0.15 
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5 Masih kurangnya ketertarikan investor swasta pada wisata 

pesisir 

0.05 2 0.1 

6 Masyarakat sekitar kurang mendukung pengembangan 

wisata pesisir pantai kenjeran 

0.05 3 0.15 

7 Rencana reklamasi pantai Kenjeran  0.05 2 0.1 

 Jumlah 1  3.05 

 

Tabel di atas menunjukkan hasil faktor internal  (3.175) lebih besar dari pada faktor 

eksternal (3.05) , keadaan ini menunjukkan perlunya pengembangan pada tingkat internal 

untuk perbaikan tempat wisata pesisir pantai Kenjeran Surabaya. 

Matrik SWOT menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal 

yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang ada. Matrik juga 

mampu menghasilkan strategi yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang 

(oppurtunity) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan 

ancaman (threat). 

 
Gambar 11. Kerangka Pembahasan Pengembangan Pariwisata dengan analisis SWOT 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018 
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5.1 Analisis Benchmark  

Kawasan wisata terpadu Kenjeran menggunakan 2 benchmark yakni kawasan wisata 

terpadu Lombok dan Cilacap. Dari hasil observasi yang didapat oleh peneliti, didapatkan 

bahwa benchmark kawasan wisata terpadu Lombok dan Cilacap memiliki kesamaan dan 

kelebihan. Hal inilah yang akan dijadikan acuan peneliti bagi Kawasan wisata terpadu 

Kenjeran dalam meningkatkan strategi pengembangan bisnis.  

a. Benchmark Kawasan wisata terpadu Lombok 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinsa Pariwisata Lombok, di dapatkan beberapa 

informasi yakni Lombok terkenal sebagai obyek wisata yang merupakan wisata alam pantai. 

Berbeda dengan Bali yang merupakan wisata Pantai dan Budaya. Berbeda pula dengan kota 

Surabaya yang merupakan kota industri yang harus di cari kembali potensi wisatanya. 

Lombok merupaka kota wisata yg telah berkembang dalam 5 tahun terakhir, mulai dari aspek 

pemberdayaan masyarakat, aspek wisata, kebersihan, akses dan sebagainya. Pariwisata 

Lombok di dukung oleh berbagai pihak mulai dari ivestor, pemerintah dan warga sendiri. 

Kontribusi pemerintah termasuk di dalamnya membantu program kebersihan pantai, mengatur 

beberapa bisnis yang di jalankan dengan memberdayakan masyarakat, menyerahkan aspek 

pemberdayaan pantai kepada masyarakat. Dinas pariwisata kota lombok menekankan untuk 

membenarkan aksestabilitas suatu daerah agar mudab di jangkau oleh wisatawan dan harus 

berani membranding lokasj wisata seperti lombok yang menjadi wisata halal. 

Berdasarkan informasi dengan Ketua PHRI Lombok di dapatkan informasi sebagai berikut: 

Lombok memliliki lebih dari 700 hotel yang merupakan PAD utama dari pemerintah daerah 

Lombok. PHRI Lombok merupakan persatuan hotel yang berada di Lombok dan berkegiatan 

secara aktif membantu pemerintah daerah dalam menjaga kawasan wisata di Pesisir Lombok. 

Mulai dari kegiatan membersihkan pantai, berkontribusi pada kegiatan pemerintah dan 

sebagainya. Ketua PHRI Lombok, menyarankan untuk membenahi kenjeran dapat dilakukan 

dengan aspek pemberdayaan masyarakat, memperbaiki budaya mereka yg agak sulit 

menerima perubahan, dan membuat daerah tersebut menjadi daerah yang khas. 
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Berdasarkan wawancara dengan dinas pendatan Lombok di datkan informasi sebagai 

berikut; Dinas Pendapatan menyampaikan bahwa hanya sekitar 2,5% dari total anggaran 

untuk pariwisata kota Mataram, sebab destinasi wisata kota Mataram hanya sedikit. Destinasi 

wisata pantai ada Pantai Bung di Ampenan dan Pantai Gading, destinasi wisata kuliner di 

daerah Sayang-Sayang. Rencana pengembangan destinasi wisata yang baru juga terkendala 

keterbatasan anggaran dan belum menemukan yang sesuai, misalnya saat ini pemerintah kota 

Mataram sedang membuat ikon kota dengan konsep mirip seperti Monas didaerah dekat 

perbatasan Lombok Barat, proses berjalan pada Tahap I dan awal bulan Juni akan ke Tahap II. 

Pendapatan daerah terbesar berasal dari pajak restoran dan hotel, di kota Mataram sendiri 

terdapat sekitar 150 hotel dan restoran, 10 diantaranya adalah hotel berbintang. Kontribusi 

dan dukungan terbesar justru datang dari masyarakat sekitar serta pihak PHRI Lombok dapat 

memajukan industri pariwisata Lombok. 

 

b. Benchmark Kawasan wisata terpadu Cilacap 

Berdasarkan wawancara dengan dinas Pariwisata Cilacap di dapatkan infromasi sebagai 

berikut: Pengembangan wisata terpadu di Cilacap belum bisa berjalan dengan maksimal 

disebabkan beberapa kendala: Kepemilikan asset di sekitar pesisir tidak dimiliki oleh 

pemerintah setempat, melainkan kempemilikan beberapa instansi pemerintah dimana asset 

tersebut di bawah penguasan TNI-AD. Sampah yang begitu banyak, sehingga banyak 

membutuhkan sumberdaya untuk mengatasinya. Dimana sampah tersebut bukan karena 

limbah namun karena faktor alam musiman 

Berdasarkan wawancara dengan Ketua PHRI Cilacap di datpakan informasi sebagai 

berikut: Jumlah tamu yang datang ke Cilacap untuk menginap tidak tinggi. Hanya melihat 

pantai kemudian menginap di kota sekitar Cilacap seperti Purwokerto. Hambatan-hambatan 

yang ditemui di dalam mengembangkan wisata adalah lahan di bawah penguasan TNI dan 

probelm sampah.Dari pihak swasta merasa belum ada program pemerintah setempat yang 

mencoba mengintegrasikan tempat- tempat wisata di Cilacap. 

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Pengelola Pantai Widarapayung di dapatkan 

infromasi sebagai berikut: Terdapat pola kerja sama antara pemeritnah setempat dengan TNI 

di dalam memanfaatkan potensi wisata Widarapayung. Aspek pemberdayaan masyarakat juga 

mulai ditumbuhkan di wilayah ini. Dengan kondisi ombak besar mata pencaharian tidak bisa 

tergantung pada mencari ikan. Namun memanfaatkan alam di daratan tepian pantai. 

Pemberdayaan dan pemanfaatan tesebut juga berfokus pada pelestarian lingkungan dengan 

konsep tebang1 tanam 5. 
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c. Benchmark Aspek Lingkungan 

Pemerhati Lingkungan memberikan informasi bahwa kenjeran merupakan wisata yang 

memiliki banyak potensi yang belum tergali dikarenakan oleh berbagai aspek seperti budaya 

masyarakat setempat yang tidak mau berubah, kondisi sampah yang berasal dari sungai-

sungai yang bermuara di pantai Kenjeran, hingga aspek edukasi terhadap pentingnya pantai 

yang belum tergali. Saran yang diberikan oleh pemerhati lingkungan adalah mencari orang 

kunci yang dipercaya masyarakat untuk menjadi penggerak masyarakat. Agar pendekatan 

kepada masyarakat lebih mudah di bandingkan dengan harus datang sendiri, pendekatan 

kepada masyarakat juga dapat dilakukan secara informal. Sosialisasi kepada masyarakat 

diharapkan dilakukan sesuai dengan pemahaman mereka secara gamblang. 
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6.1 Penetapan Key Success Factor (KSF) Pengembangan Pesisir Pantai Kenjeran  

Penetapan Key Sucses Factor (KSF) Pengembangan Pesisir Pantai Kenjeran, 

membutuhkan analisis mendalam berdasakan data data analisis SWOT, benchmark dengan 

dua lokasi kawasan wisata terpadu yakni Lombok dan Cilacap maupun pemerhati lingkungan. 

Disamping juga dengan memperhatikan beberapa tambahan tinjauan pustaka berdasarkan data 

rencana Pembangunan Pariwisata Nasional. Dimana dalam rencana pembangunan pariwisata 

nasional di sebutkan adanya aspek penting terkait dengan indikator environmental 

sutainability. 

Tabel 12. Analisis Indekas Daya Saing Pariwisata Indonesia di Bandingkan Malaysia 

dan Thailand Indikator Environmental Sustainability 

Sumber: World Economic Forum (WEF), 2015 

Dengan demikian unsur sustainabilitas lingkungan juga menjadi faktor yang penting 

dalam industri pariwisata dan pengembangan kawasan pesisir pantai Kenjeran. 

Aspek lain yang menjadi fokus adalah adanya Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 

tentang RIPPARNAS 2010-2025, yang mengetengahkan bahwa pembangunan kepariwisataan 
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Nasional akan meliputi aspek: destinasi wisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan 

kelembagaan kepariwisataan. Dimana detail indikator setiap aspeknya dapat di amati dalam 

Gambar 12 berikut ini. 

 
Gambar 12.  Pembangunan Kepariwisataan Nasional 

Sumber: http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Paparan%20-‐%20Deputi%20BPDIP.pdf 

Berdasarkan Gambar 12 Pembangunan Kepariwisataan Nasional akan meliputi: 

1. Destinasi Pariwisata: dengan tujuan menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan 

pelayanan kepariwisataan serta kemudahaan pergerakan wisatawan di destinasi 

pariwisata. 

2. Industri pariwisata: dengan tujuan mendorong penguatan struktur industri pariwisata, 

peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha periwisata, 

penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan 

3. Menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola 

relasi dengan wisatawan untuk mengembangan kepariwisataan seluruh pemangku 

kepentingannya. 

4. Mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM pariwisata untuk mendukung dan 

meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di 

destinasi pariwisata. 



	   37 

Dimana lebih lanjut di uraikan dalam strategi pengembanan destinasi Pariwisata (Gambar 

4.3) bahwa: aspek aksesibilitas pariwisata  yang meliputi: sarana transportasi (moda 

transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan kereta api), 

prasaranan transportasi (pelabuhan laut, bandara, stasiun serta sistem transportasi (informasi 

rute dan jadwal, ICT, kemudahan reservasi moda). 

Sedangkan Prasarana umum, fasilitas umum dan pariwisata meliputi : prasaranan umum 

(listrik, air, telekomunikasi, pengelolaan limbah), fasilitas umum (keamanan, keuangan-

perbankan, bisnis, kesehatan, sanitasi dan kebersihan , khusus bagi penderita cacat fisik, anak 

anak dan lanjut usia, rekreasi, lahan parkir dan ibadah), fasilitas pariwisata (akaomodasi, 

rumah makan/restoran, informasi dan pelayanan pariwisata, keimigrasian, TIC dan e torurism 

kion, polisis pariwisata dan satuan tugas wisata, toko cinderamata, penunjuk arah-papan 

informasi wisata- rambu lalu lintas wisata, bentuk bentang lahan). Demikian juga dengan 

aspek; pemberdayaan masyarakat yang meliputi; sadar wisata; pengembangan kapasitas 

masyarakat serta aspek investasi pariwisata meliputi  profil investasi, promosi investasi dan 

forum bisnis. 

 
Gambar 13.  Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata 
Sumber: http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Paparan%20-‐%20Deputi%20BPDIP.pdf 
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Gambar 14. Pengembangan Destinasi Pariwisata 
Sumber;http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Paparan%20-‐%20Deputi%20BPDIP.pdf 

Sedangkan berdasarkan Pendekatan pengembangan destinasi pariwisata terdapat aspek lain 

yakni; Atraksi yang meliputi: diversifikasi aktivitas wisata, manajemen pengunjung (visitor 

management), sadar wisata dan juga aspek aksesibilitas yang meliputi sarana, prasarana dan 

sistem transportasi dan aspek yang terakhir yakni amenitas yang meliputi prasarana dan 

fasilitas serta standarisasi usaha. 

 

6.2 Key Sucses Factor (KSF) Pengembangan Pesisir Pantai Kenjeran  

Berdasarkan analisis SWOT dan Benchmark serta tinjauan pustaka secara menyeluruh,  

maka dapat ditetapkan beberapa potensi bahasan Key Success Factor (KSF) pengembangan 

pesisir Pantai Kenjeran meliputi; 

1. Aspek Atraksi meliputi diversifikasi aktivitas wisata, manajemen pengunjung (visitor 

management), sadar wisata 

2. Aspek Amenitas yang meliputi prasarana dan fasilitas serta standarisasi usaha 

meliputi; Prasarana umum, fasilitas umum dan pariwisata meliputi : prasaranan umum 

(listrik, air, telekomunikasi, pengelolaan limbah), fasilitas umum (keamanan, 

keuangan-perbankan, bisnis, kesehatan, sanitasi dan kebersihan , khusus bagi 

penderita cacat fisik, anak anak dan lanjut usia, lahan parkir dan ibadah), fasilitas 
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pariwisata (akamodasi, rumah makan/restoran, informasi dan pelayanan pariwisata, 

keimigrasian, TIC dan e torurism kios, polisis pariwisata dan satuan tugas wisata, toko 

cinderamata, penunjuk arah-papan informasi wisata- rambu lalu lintas wisata, bentuk 

bentang lahan) 

3. Aspek Aksesibilitas pariwisata  yang meliputi: sarana transportasi (moda transportasi 

angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan kereta api), 

prasaranan transportasi (pelabuhan laut, bandara, stasiun serta sistem transportasi 

(informasi rute dan jadwal, ICT, kemudahan reservasi moda) 

4. Aspek Sustainabilitas Environment (Keberlanjutan lingkungan) meliputi: penguatan 

pada aspek regulasi pemerintah terkait pelestarian lingkungan, tanggung jawab 

pengelollan lingkungan alam dan sosial budaya 

5. Aspek pemberdayaan masyarakat yang meliputi; sadar wisata; pengembangan 

kapasitas masyarakat untuk mengembangkan diri secara ekonomi melalui aspek 

kesadaran pendidikan, kepedulian lingkungan 

6. Aspek Pemasaran pariwisata yang meliputi aspek; pengembangan pasara wisatawan, 

pengembangan citra pariwisata, pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata, 

pengembangan promosi pariwisata. 

7. Aspek Industri Pariwisata yang meliputi kemitraan usaha, kredibilitas bisnis, daya  

saing produk wisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata. 
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7.1 Analisis dan Pembahasan Strategi Kanvas 

Kombinasi SWOT dan BOS ini merupakan metode yang dapat mempertanyakan value 

proposition dan bisnis model serta dapat digunakan sebagai metode dalam menyelidiki 

segmen konsumen yang baru. Langkah alat analisis yang digunakan dalam Blue Ocean 

Strategy (Kim dan Mauborgne, 2005), yakni: kanvas strategi, kerangka kerja empat langkah 

dan skema Hapuskan-Kurangi-Tingkatkan.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada 12 

informan, analisis SWOT, benchmark dan analisis literatur maka Faktor penentu ini 

disimpulkan menjadi 7 (tujuh)  topik untuk menggambarkan kanvas strategi dalam kawasan 

wisata terpadu Kenjeran, yakni aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, sustainabilitas 

lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pemasaran pariwisata dan aspek industri pariwisata.  

Dalam Tabel 13 berikut akan di rumuskan pengelompokkan dan penyatuan unsur 

bahasan SWOT dengan aspek KSF dan sekaligus penetuan ERRC (Eliminate, Reduce, Raise 

dan Create) 

Tabel 13. Kaitan SWOT, KSF, dan ERRC 

Aspek KSF Aspek Rinci KSF Aspek dalam SWOT Pesisir pantai 

Kenjeran 

E/R/R/C 

Atraksi diversifikasi 

aktivitas wisata,  

Surabaya tidak memiliki alternatif wisata 

pantai (S1) 

Raise (R) 

manajemen 

pengunjung (visitor 

management), 

Belum tertata Zona lay out lokasi rekreasi 

untuk lokasi pedagang oleh 

oleh/kerajinan dan makanan (W11) 

Eliminate 

(E) 

sadar wisata alam Surabaya tidak memiliki alternatif wisata 

pantai (S1) 

Raise (R) 

Keteribatan Pemerintah kota dalam 

pengembangan pesisir pantai Kenjeran 

masih belum optimal (W6) 

Reduce 

(R) 
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Fokus pengembangan kota Surabaya 

adalah pada jasa dan perdagangan dan 

fokus pada wisata belanja (W15) 

Reduce 

(R) 

Amenitas Prasarana umum, 

fasilitas umum dan 

pariwisata 

meliputi : 

prasaranan umum 

(listrik, air, 

telekomunikasi, 

pengelolaan 

limbah),  

Fasilitas pariwisata dalam lingkungan 

wisata pesisir Kenjeran relatif lengkap 

(S4) 

Raise (R) 

fasilitas umum 

(keamanan, 

keuangan-

perbankan,  

Fasilitas pariwisata dalam lingkungan 

wisata pesisir Kenjeran relatif lengkap 

(S4) 

Raise (R) 

bisnis, kesehatan, 

sanitasi dan 

kebersihan , khusus 

bagi penderita 

cacat fisik, anak 

anak dan lanjut 

usia,  

Fasilitas pariwisata dalam lingkungan 

wisata pesisir Kenjeran relatif lengkap 

(S4) 

Raise (R) 

lahan parkir dan 

ibadah),  

Fasilitas pariwisata dalam lingkungan 

wisata pesisir Kenjeran relatif lengkap 

(S4) 

Raise (R) 

fasilitas pariwisata 

(akaomodasi, 

rumah 

makan/restoran,  

Fasilitas pariwisata dalam lingkungan 

wisata pesisir Kenjeran relatif lengkap 

(S4) 

Raise (R) 

informasi dan 

pelayanan 

pariwisata,  

Fasilitas pariwisata dalam lingkungan 

wisata pesisir Kenjeran relatif lengkap 

(S4) 

Raise (R) 
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keimigrasian, TIC 

dan e torurism 

kion,  

Fasilitas pariwisata dalam lingkungan 

wisata pesisir Kenjeran relatif lengkap 

(S4) 

Raise (R) 

polisi pariwisata 

dan satuan tugas 

wisata,  

 

Tingkat Keamanan kurang (W10) Eliminate 

(E) 

toko cinderamata,  Mudah di temui rumah makan hasil 

produk perikanan di pantai Kenjeran (S2) 

Raise (R) 

penunjuk arah-

papan informasi 

wisata- rambu lalu 

lintas wisata 

Fasilitas pariwisata dalam lingkungan 

wisata pesisir Kenjeran relatif lengkap 

(S4) 

Raise (R) 

Aspek 

Aksesibilitas  

 

sarana transportasi 

(moda transportasi 

angkutan jalan, 

Akses jalan yang mudah dicapai dari 

darat (S3) 

Raise (R) 

Sarana, prasarana dan mudahnya akses 

lewat darat (O6) 

Raise (R) 

angkutan laut dan 

kereta api),  

Sarana, prasarana dan mudahnya akses 

lewat darat (O6) 

Raise (R) 

prasaranan 

transportasi 

(pelabuhan laut, 

bandara, stasiun 

serta sistem 

transportasi 

(informasi rute dan 

jadwal, ICT, 

kemudahan 

reservasi moda) 

Akses informasi pariwisata yang mudah 

dengan internet (O4) 

Create 

(C) 

Aspek 

Sustainabilitas 

Environment 

penguatan pada 

aspek regulasi 

pemerintah terkait 

pelestarian 

Keteribatan Pemerintah kota dalam 

pengembangan pesisir pantai Kenjeran 

masih belum optimal (W6) 

Reduce 

(R) 

Banyak Kebijakan pemerintah dalam Raise (R) 
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lingkungan,  pengembangan wisata pesisir (O1) 

Perkembangan dunia wisata yang 

mengarah ke alam salah satunya pesisir 

(O2) 

Create 

(C) 

Besarnya Minat wisatawan untuk 

berkunjung ke wisata pesisir (O3) 

Raise (R) 

tanggung jawab 

pengelolaan 

lingkungan alam  

Pantai Kenjeran Memiliki pantai yang 

landai yang memanjang di sepanjang 

jalan. (S7) 

Raise (R) 

Posisi pantai yang terhalang pulau 

Madura sehingga tidak berombak besar 

(S8) 

Create 

(C) 

Munculnya pulau Pasir sebagai potensi 

wisata tambahan di daerah pesisir pantai 

kenjeran (S9) 

Create 

(C) 

Kesadaran masyarakat menjaga 

kebersihan pantai masih kurang (W1) 

Raise (R) 

Belum ada komunitas pemerhati 

lingkungan yang terlibat dalam program 

pemberdayaan masyarakat di sekitar 

pesisir pantai Kenjeran (W8) 

Create 

(C) 

Pantai Kenjeran sebagai tempat 

bermuaranya berbagai suangai di 

Surabaya yang masih memiliki tingkat 

pencemaran yang tinggi (W12) 

Reduce 

(R) 

Biota pada Pantai Kenjeran tercemar 

logam berat Cd, Cr, Cu, dan Pb  (W13) 

Eliminate 

(E) 

Dampak negatif bagi lingkungan 

Keberadaan pulau Pasir di Pesisir Pantai 

Kenjeran (W14) 

Reduce 

(R) 

Pencemaran lingkungan di wilayah 

pesisir (T3) 

Eliminate 

(E) 

Dampak abrasi dan sedimentasi lumpur Eliminate 
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(T4) (E) 

tanggung jawab 

pengelolaan 

lingkungan sosial 

budaya 

 

Belum Memiliki wisata pantai berbasis 

budaya setempat (W5) 

Create 

(C) 

Budaya lokal yang dapat bergeser akibat 

interaksi masyarakat lokal dengan para 

wisatawan (T2) 

Reduce 

(R) 

Aspek 

pemberdayaan 

masyarakat  

 

pengembangan 

kapasitas 

masyarakat untuk 

mengembangkan 

diri secara ekonomi 

melalui aspek 

kesadaran 

pendidikan, 

kepedulian 

lingkungan 

Mata pencaharian penduduk sebagian 

besar nelayan dan pedagang makanan 

atau kerajinan (S5) 

Raise (R) 

Masyarakat sekitar kurang mendukung 

pengembangan wisata pesisir pantai 

kenjeran (T6) 

Raise (R) 

Aspek 

Pemasaran 

pariwisata  

 

pengembangan 

pemasaran 

wisatawan, 

Masih kurangnya promosi wisata pesisir 

secara menyeluruh (W3) 

Raise (R) 

pengembangan 

citra pariwisata, 

Promosi Pesisir pantai Kenjeran belum 

optimal (W7) 

Raise (R) 

pengembangan 

kemitraan 

pemasaran 

pariwisata, 

Banyaknya agen perjalanan wisata (O5) Raise (R) 

pengembangan 

promosi pariwisata 

Promosi Pesisir pantai Kenjeran belum 

optimal (W7) 

Raise (R) 

Aspek 

Industri 

Pariwisata  

 

kemitraan usaha, Perlu adanya pola kerjasama pengelolaan 

antara pemerintah daerah dan pihak 

swasta yang terpadu (O10) 

Create 

(C) 

kredibilitas bisnis, Banyak Pengembang/ developer yang 

berinvestasi di sekitar pesisir pantai 

Kenjeran (Pantai Mentari/Pakuwon) (O8) 

Reduce 

(R) 
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Kenpark sebagai salah satu icon wisata 

Kenjeran (O9) 

Raise (R) 

daya  saing produk 

wisata, 

Promosi Pesisir pantai Kenjeran belum 

optimal (W7) 

Raise (R) 

pengembangan 

sumber daya 

manusia pariwisata. 

Sumber daya manusia internal pariwisata 

dan pengelola pariwisata pesisir Kenjeran 

masih belum memenuhi kualifikasi, misal 

tingkat pendidikan dan ketrampilan (W9) 

Raise (R) 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018 
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8.1 Analisis dan Pembahasan Kerangka Kerja Empat Langkah 

Menurut Kim dan Mauborgne (2005: 52), Faktor-faktor yang dilakukan untuk mendapatkan 

kurva nilai baru terdiri dari, diantaranya:  

(1) faktor apa yang diterima secara langsung oleh industri, sehingga harus dihapuskan?  

(2) faktor apa saja yang sebaiknya dikurangi sampai di bawah standard industri?  

(3) faktor apa saja yang sebaiknya ditingkatkan hingga di atas standard industri?  

(4) faktor apa saja yang belum pernah ada dalam sebuah industri sehingga perlu diciptakan? 

Kombinasi antara Blue Ocean Strategy (BOS) dengan Business Model Canvas (BMC) 

serta hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, menghasilkan kemungkinan untuk 

menciptakan analisa strategi pengembangan usaha Bang-Bang melalui diferensiasi dan bukan 

bersaing dengan kompetitor lain. 

a. Faktor yang Harus Dihapuskan 

Faktor yang perlu dihapuskan merupakan faktor yang diterima secara cuma-cuma oleh 

industri, namun tidak memberikan manfaat nilai yang penting bagi pelanggan. Struktur biaya 

dalam perusahaan juga akan berkurang seiring dihapuskan faktor yang tidak diperlukan dalam 

perusahaan. Adapun faktor yang perlu dihapuskan oleh Kawasan wisata terpadu Kenjeran 

dikelompokkan dalam Tabel 14. berikut ini: 

Tabel 14. Tabel  Faktor yang harus di hapuskan (ELIMINATE) 

Aspek KSF Aspek Rinci KSF Aspek dalam SWOT 

Pesisir pantai Kenjeran 

E/R/R/C 

Atraksi manajemen pengunjung 

(visitor management), 

Belum tertata Zona lay out 

lokasi rekreasi untuk lokasi 

pedagang oleh oleh/kerajinan 

dan makanan (W11) 

Eliminate (E) 

BAB	  
DELAPAN	  

PENETAPAN	  KERANGKA	  KERJA	  
EMPAT	  LANGKAH	  (ELIMINATE-‐

REDUCE-‐RAISE-‐CREATE	  
KAWASAN	  WISATA	  TERPADU	  

KENJERAN	  
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Amenitas polisi pariwisata dan 

satuan tugas wisata,  

 

Tingkat Keamanan kurang 

(W10) 

Eliminate (E) 

Aspek 

Sustainabilitas 

Environment 

tanggung jawab 

pengelolaan lingkungan 

alam  

Biota pada Pantai Kenjeran 

tercemar logam berat Cd, Cr, 

Cu, dan Pb  (W13) 

Eliminate (E) 

Pencemaran lingkungan di 

wilayah pesisir (T3) 

Eliminate (E) 

Dampak abrasi dan 

sedimentasi lumpur (T4) 

Eliminate (E) 

 

b. Faktor yang Harus Dikurangi (REDUCE) 

Berdasarkan wawancara bersama pendiri, faktor apa saja yang sebaiknya dikurangi 

sampai di bawah standard industri. Dalam Tabel 15. berikut adaah faktor faktor yang harus di 

Reduce: 

Tabel 15. Tabel  Faktor yang harus Dikurangi (REDUCE) 

Aspek KSF Aspek Rinci KSF Aspek dalam SWOT 

Pesisir pantai Kenjeran 

E/R/R/C 

Atraksi sadar wisata alam Keteribatan Pemerintah kota 

dalam pengembangan pesisir 

pantai Kenjeran masih belum 

optimal (W6) 

Reduce (R) 

Fokus pengembangan kota 

Surabaya adalah pada jasa 

dan perdagangan dan fokus 

pada wisata belanja (W15) 

Reduce (R) 

Aspek 

Sustainabilitas 

Environment 

penguatan pada aspek 

regulasi pemerintah terkait 

pelestarian lingkungan,  

Keteribatan Pemerintah kota 

dalam pengembangan pesisir 

pantai Kenjeran masih belum 

optimal (W6) 

Reduce (R) 

tanggung jawab 

pengelolaan lingkungan 

alam  

Pantai Kenjeran sebagai 

tempat bermuaranya 

berbagai suangai di Surabaya 

Reduce (R) 
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yang masih memiliki tingkat 

pencemaran yang tinggi 

(W12) 

Dampak negatif bagi 

lingkungan Keberadaan 

pulau Pasir di Pesisir Pantai 

Kenjeran (W14) 

Reduce (R) 

tanggung jawab 

pengelolaan lingkungan 

sosial budaya 

 

Budaya lokal yang dapat 

bergeser akibat interaksi 

masyarakat lokal dengan 

para wisatawan (T2) 

Reduce (R) 

Aspek Industri 

Pariwisata  

 

kredibilitas bisnis, Banyak Pengembang/ 

developer yang berinvestasi 

di sekitar pesisir pantai 

Kenjeran (Pantai 

Mentari/Pakuwon) (O8) 

Reduce (R) 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018 

c. Faktor yang harus ditingkatkan (RAISE) 

Faktor yang harus di tingkatkan adalah faktor apa saja yang sebaiknya ditingkatkan hingga 

di atas standard industry. Dalam Tabel 16. berikut adalah faktor faktor yang harus di 

tingkatkan atau di RAISE: 

Tabel 16.  Faktor yang harus ditingkatkan (RAISE) 

Aspek KSF Aspek Rinci KSF Aspek dalam SWOT Pesisir 

pantai Kenjeran 

E/R/R/C 

Atraksi diversifikasi aktivitas 

wisata,  

Surabaya tidak memiliki 

alternatif wisata pantai (S1) 

Raise (R) 

sadar wisata alam Surabaya tidak memiliki 

alternatif wisata pantai (S1) 

Raise (R) 

Amenitas Prasarana umum, fasilitas 

umum dan pariwisata 

meliputi : prasaranan 

umum (listrik, air, 

telekomunikasi, 

Fasilitas pariwisata dalam 

lingkungan wisata pesisir 

Kenjeran relatif lengkap (S4) 

Raise (R) 
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pengelolaan limbah),  

fasilitas umum 

(keamanan, keuangan-

perbankan,  

Fasilitas pariwisata dalam 

lingkungan wisata pesisir 

Kenjeran relatif lengkap (S4) 

Raise (R) 

bisnis, kesehatan, sanitasi 

dan kebersihan , khusus 

bagi penderita cacat fisik, 

anak anak dan lanjut usia,  

Fasilitas pariwisata dalam 

lingkungan wisata pesisir 

Kenjeran relatif lengkap (S4) 

Raise (R) 

lahan parkir dan ibadah),  Fasilitas pariwisata dalam 

lingkungan wisata pesisir 

Kenjeran relatif lengkap (S4) 

Raise (R) 

fasilitas pariwisata 

(akaomodasi, rumah 

makan/restoran,  

Fasilitas pariwisata dalam 

lingkungan wisata pesisir 

Kenjeran relatif lengkap (S4) 

Raise (R) 

informasi dan pelayanan 

pariwisata,  

Fasilitas pariwisata dalam 

lingkungan wisata pesisir 

Kenjeran relatif lengkap (S4) 

Raise (R) 

keimigrasian, TIC dan e 

torurism kion,  

Fasilitas pariwisata dalam 

lingkungan wisata pesisir 

Kenjeran relatif lengkap (S4) 

Raise (R) 

toko cinderamata,  Mudah di temui rumah makan 

hasil produk perikanan di 

pantai Kenjeran (S2) 

Raise (R) 

penunjuk arah-papan 

informasi wisata- rambu 

lalu lintas wisata 

Fasilitas pariwisata dalam 

lingkungan wisata pesisir 

Kenjeran relatif lengkap (S4) 

Raise (R) 

Aspek 

Aksesibilitas  

 

sarana transportasi (moda 

transportasi angkutan 

jalan, 

Akses jalan yang mudah 

dicapai dari darat (S3) 

Raise (R) 

Sarana, prasarana dan 

mudahnya akses lewat darat 

(O6) 

Raise (R) 

angkutan laut dan kereta 

api),  

Sarana, prasarana dan 

mudahnya akses lewat darat 

Raise (R) 
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(O6) 

Aspek 

Sustainabilitas 

Environment 

penguatan pada aspek 

regulasi pemerintah terkait 

pelestarian lingkungan,  

Banyak Kebijakan pemerintah 

dalam pengembangan wisata 

pesisir (O1) 

Raise (R) 

Besarnya Minat wisatawan 

untuk berkunjung ke wisata 

pesisir (O3) 

Raise (R) 

tanggung jawab 

pengelolaan lingkungan 

alam  

Pantai Kenjeran Memiliki 

pantai yang landai yang 

memanjang di sepanjang 

jalan. (S7) 

Raise (R) 

Kesadaran masyarakat 

menjaga kebersihan pantai 

masih kurang (W1) 

Raise (R) 

Aspek 

pemberdayaan 

masyarakat  

 

pengembangan kapasitas 

masyarakat untuk 

mengembangkan diri 

secara ekonomi melalui 

aspek kesadaran 

pendidikan, kepedulian 

lingkungan 

Mata pencaharian penduduk 

sebagian besar nelayan dan 

pedagang makanan atau 

kerajinan (S5) 

Raise (R) 

Masyarakat sekitar kurang 

mendukung pengembangan 

wisata pesisir pantai kenjeran 

(T6) 

Raise (R) 

Aspek 

Pemasaran 

pariwisata  

 

pengembangan pemasaran 

wisatawan, 

Masih kurangnya promosi 

wisata pesisir secara 

menyeluruh (W3) 

Raise (R) 

pengembangan citra 

pariwisata, 

Promosi Pesisir pantai 

Kenjeran belum optimal (W7) 

Raise (R) 

pengembangan kemitraan 

pemasaran pariwisata, 

Banyaknya agen perjalanan 

wisata (O5) 

Raise (R) 

pengembangan promosi 

pariwisata 

Promosi Pesisir pantai 

Kenjeran belum optimal (W7) 

Raise (R) 

Aspek Industri 

Pariwisata  

kredibilitas bisnis, Kenpark sebagai salah satu 

icon wisata Kenjeran (O9) 

Raise (R) 
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 daya  saing produk wisata, Promosi Pesisir pantai 

Kenjeran belum optimal (W7) 

Raise (R) 

pengembangan sumber 

daya manusia pariwisata. 

Sumber daya manusia internal 

pariwisata dan pengelola 

pariwisata pesisir Kenjeran 

masih belum memenuhi 

kualifikasi, misal tingkat 

pendidikan dan ketrampilan 

(W9) 

Raise (R) 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018 

d. Faktor yang Harus Diciptakan (CREATE) 

Faktor yang belum pernah ditawarkan atau dianggap penting bagi industri yang akan 

memberikan nilai dan peluang bagi keberhasilan perusahaan. Dari hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan faktor apa saja yang belum pernah ada dalam sebuah industri 

sehingga perlu diciptakan terdapat dalam Tabel 17. berikut ini: 

Tabel 17. Faktor yang harus diciptakan (CREATE) 

Aspek KSF Aspek Rinci KSF Aspek dalam SWOT Pesisir 

pantai Kenjeran 

E/R/R/C 

Aspek 

Aksesibikitas 

prasaranan transportasi 

(pelabuhan laut, bandara, 

stasiun serta sistem 

transportasi (informasi 

rute dan jadwal, ICT, 

kemudahan reservasi 

moda) 

Akses informasi pariwisata 

yang mudah dengan internet 

(O4) 

Create (C) 

Aspek 

Sustainabilitas 

Environment 

penguatan pada aspek 

regulasi pemerintah terkait 

pelestarian lingkungan,  

Perkembangan dunia wisata 

yang mengarah ke alam salah 

satunya pesisir (O2) 

Create (C) 

tanggung jawab 

pengelolaan lingkungan 

alam  

Posisi pantai yang terhalang 

pulau Madura sehingga tidak 

berombak besar (S8) 

Create (C) 

Munculnya pulau Pasir 

sebagai potensi wisata 

Create (C) 
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tambahan di daerah pesisir 

pantai kenjeran (S9) 

Belum ada komunitas 

pemerhati lingkungan yang 

terlibat dalam program 

pemberdayaan masyarakat di 

sekitar pesisir pantai Kenjeran 

(W8) 

Create (C) 

Aspek Industri 

Pariwisata  

 

kemitraan usaha, Perlu adanya pola kerjasama 

pengelolaan antara 

pemerintah daerah dan pihak 

swasta yang terpadu (O10) 

Create (C) 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018 

e. Analisis dan Pembahasan Perpaduan Business Model Canvas dan Blue Ocean Strategy 

Berdasarkan hasil analisa kerangka kerja empat langkah, maka terbentuk skema hapuskan-

kurangi-tingkatkan-ciptakan sebagai berikut: 

Tabel 18. Rancangan ERRC bagi Kawasan Terpadu Kenjeran 

Eliminate Raise 

Belum tertata Zona lay out lokasi rekreasi 

untuk lokasi pedagang oleh oleh/kerajinan 

dan makanan (W11) 

Surabaya tidak memiliki alternatif wisata pantai 

(S1) 

Tingkat Keamanan kurang (W10) Surabaya tidak memiliki alternatif wisata pantai 

(S1) 

Biota pada Pantai Kenjeran tercemar 

logam berat Cd, Cr, Cu, dan Pb  (W13) 

Fasilitas pariwisata dalam lingkungan wisata 

pesisir Kenjeran relatif lengkap (S4) 

Pencemaran lingkungan di wilayah pesisir 

(T3) 

Mudah di temui rumah makan hasil produk 

perikanan di pantai Kenjeran (S2) 

Dampak abrasi dan sedimentasi lumpur 

(T4) 

 

 

Fasilitas pariwisata dalam lingkungan wisata 

pesisir Kenjeran relatif lengkap (S4) 

Akses jalan yang mudah dicapai dari darat (S3) 

Sarana, prasarana dan mudahnya akses lewat 

darat (O6) 

Sarana, prasarana dan mudahnya akses lewat 
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darat (O6) 

Banyak Kebijakan pemerintah dalam 

pengembangan wisata pesisir (O1) 

Besarnya Minat wisatawan untuk berkunjung 

ke wisata pesisir (O3) 

Pantai Kenjeran Memiliki pantai yang landai 

yang memanjang di sepanjang jalan. (S7) 

Kesadaran masyarakat menjaga kebersihan 

pantai masih kurang (W1) 

Mata pencaharian penduduk sebagian besar 

nelayan dan pedagang makanan atau kerajinan 

(S5) 

Masyarakat sekitar kurang mendukung 

pengembangan wisata pesisir pantai kenjeran 

(T6) 

Masih kurangnya promosi wisata pesisir secara 

menyeluruh (W3) 

Promosi Pesisir pantai Kenjeran belum optimal 

(W7) 

Banyaknya agen perjalanan wisata (O5) 

Promosi Pesisir pantai Kenjeran belum optimal 

(W7) 

Kenpark sebagai salah satu icon wisata 

Kenjeran (O9) 

Promosi Pesisir pantai Kenjeran belum optimal 

(W7) 

Sumber daya manusia internal pariwisata dan 

pengelola pariwisata pesisir Kenjeran masih 

belum memenuhi kualifikasi, misal tingkat 

pendidikan dan ketrampilan (W9) 

Reduce Create 

Keteribatan Pemerintah kota dalam 

pengembangan pesisir pantai Kenjeran 

Akses informasi pariwisata yang mudah dengan 

internet (O4) 
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masih belum optimal (W6) 

Fokus pengembangan kota Surabaya 

adalah pada jasa dan perdagangan dan 

fokus pada wisata belanja (W15) 

Perkembangan dunia wisata yang mengarah ke 

alam salah satunya pesisir (O2) 

Keteribatan Pemerintah kota dalam 

pengembangan pesisir pantai Kenjeran 

masih belum optimal (W6) 

Posisi pantai yang terhalang pulau Madura 

sehingga tidak berombak besar (S8) 

Pantai Kenjeran sebagai tempat 

bermuaranya berbagai suangai di 

Surabaya yang masih memiliki tingkat 

pencemaran yang tinggi (W12) 

Munculnya pulau Pasir sebagai potensi wisata 

tambahan di daerah pesisir pantai kenjeran (S9) 

Dampak negatif bagi lingkungan 

Keberadaan pulau Pasir di Pesisir Pantai 

Kenjeran (W14) 

Belum ada komunitas pemerhati lingkungan 

yang terlibat dalam program pemberdayaan 

masyarakat di sekitar pesisir pantai Kenjeran 

(W8) 

Budaya lokal yang dapat bergeser akibat 

interaksi masyarakat lokal dengan para 

wisatawan (T2) 

Perlu adanya pola kerjasama pengelolaan antara 

pemerintah daerah dan pihak swasta yang 

terpadu (O10) 

Banyak Pengembang/ developer yang 

berinvestasi di sekitar pesisir pantai 

Kenjeran (Pantai Mentari/Pakuwon) (O8) 

 

Sumber: Data diolah, 2018  
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Gambar 15. Kanvas Strategi  Kawasan Wisata Terpadu Kenjeran VS Benchmark 
Sumber: Data diolah Peneliti, 2018 

Dari hasil skema diatas, maka akan dibentuk strategi kanvas bagi perusahaan pada 

Gambar 15 berikut ini. Dengan demikian dapat dikelompokkan bahwa unsur unsur yang harus 

di Eliminasi adalah pencemaran lingkungan (T3), abrasi (T4) dan belum tertatanya Zona 

(W11) yang dapat dikelompokkan dalam Aspek Sustainable Environtment, sedangkan unsur 

yang harus di Reduce meliputi:  Budaya lokal yang bergeser (T2) serta Fokus wisata belanja 

(W15) yang dapat dikelompokkan dalam aspek Atraksi. Unsur yang harus di Reduce 

meliputi: Fasilitas pariwisata (S4) pengembangan kapasitas msyarakat (S5) yang dapat 
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dikelompokkan dalam aspek aksesibilitas dan Pemberdayaan, Sedangkan unsur yang harus 

di Create adalah Pola kerjasama (O10) dan pengembangan komunitas (W8) yang dapat 

dikelompokkan dalam aspek Industri Pariwisata. 
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9.1 Implikasi Kebijakan 

a. Menciptakan trade-off nilai-biaya Kawasan Wisata Terpadu Kenjeran 

 Konsep dasar lain dari BOS adalah melibatkan penciptaan trade-off nilai-biaya. 

Studi ini menemukan bahwa dua unsur yang di create dalam aspek industri pariwisata yakni: 

menyesuaikan pola kerjasama dan pengembangan komunitas. Secara tradisional, kawasan 

wisata terpadu Kenjeran berkoordinasi dengan para pedagang grosir, pemerintah daerah 

Kotamadya Surabaya berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata tersebut, serta aspek 

pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Pendekatan ini tidak hanya 

menciptakan biaya-trade-off, tetapi juga menyediakan penawaran baru untuk calon wisatawan 

yang masuk; pendekatan ini juga dapat mengkonsolidasikan dan memanfaatkan keberadaan 

komunitas serta stake holder terkait misalnya: Paket wisata dapat dinegosiasikan dengan 

berbagai biro perjalanan untuk memanfaatkan keuntungan biaya dan efek pemasaran. Selain 

manfaat ini, kolaborasi dengan pedagang, pemerintah daerah dan komunitas memungkinkan 

kawasan wisata terpadu Kenjeran untuk menyelaraskan seluruh sistem kegiatan dengan 

pilihan strategis diferensiasi. Hal ini adalah contoh penerapan BOS (Kim dan Mauborgne, 

2005). 

 Sehubungan dengan konsep pola kerjasama dan pengembangan komunitas yang 

merupakan temuan penelitian ini menunjukkan sejumlah aliansi strategis (misalnya kolaborasi 

lintas industri dengan layanan medis, komunitas pemerhati lingkungan dan entitas rekreasi 

dan pembentukan kemitraan dengan PHRI Perhimpunan Hotel Republik Indonesia) 

melaksanakan BOS dengan aspek diferensiasi produk dan trade-off biaya rendah. Banyak 

tinjauan literatur (misalnya Chathoth dan Olsen, 2003; Reid dkk., 2008) telah mencatat bahwa 

program dan kegiatan bersama dengan komunitas dapat memfasilitasi keuntungan 

berkelanjutan dari kawasan wisata terpadu Kenjeran. 

 

 

BAB	  
SEMBILAN	  

IMPLIKASI	  KEBIJAKAN	  
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b. Segmentasi ulang pasar dan re-branding  

 Berbagai referensi menunjukkan bahwa minat wisata kawasan pesisir tampak 

berfluktuasi dan bahwa pola permintaan terkadang tidak dapat diprediksi (Pullman dan 

Rodgers, 2010). Variasi permintaan dapat diklasifikasikan ke dalam pola musiman, misalnya 

musim liburan sekolah. Oleh karena itu, manajemen kapasitas menjadi signifikan dalam 

domain manajemen operasional strategis kawasan wisata terpadu (O’Reilly, 1986; Getz, 

1987). Pullman dan Rodgers (2010) mendeskripsikan manajemen kapasitas sebagai 

penyediaan persediaan ruangan yang cukup untuk memenuhi tuntutan pengunjung. Para 

pelaku bisnis pariwisata terpadu harus menyadari hal-hal rumit ini variasi permintaan dan 

harus menentukan jenis segmen pasar apa yang perlu ditargetkan dari waktu ke waktu untuk 

memaksimalkan pemanfaatan kapasitas. Jen-te Yang, (2012). Studi ini menunjukkan bahwa 

memodifikasi segmentasi pasar dengan melakukan positioning dan rebranding. Temuan dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa stake holder mengharapkan adanya rebranding kawasan 

wisata terpadu Kenjeran dengan meng eliminasi unsur unsur pencemaran lingkungan, abrasi 

dan belum tertatanya zona wisata, serta mereduce unsur unsur: budaya lokal yang terus 

bergeser dan fokus pada wisata belanja. 

 O’Neill dan Mattila (2010) menyarankan bahwa rebranding berkontribusi pada 

sukses dan konsisten nya pengelolaan pariwisata pesisir pantai yang berkelanjutan. Studi ini 

telah menunjukkan bahwa banyak pengelola pariwisata telah menerapkan strategi re branding 

sebagai strategi pemasaran (Dev et al., 2009). Pada akhirnya, membangun afiliasi merek akan 

meningkatkan atensi stake holder (O’Neill, 2006) dan membuat apa yang Kim dan 

Mauborgne (2005) sebut "nilai".  
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Gambar 16. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. 
Sumber: Data diolah peneliti, 2018 
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Gambar 17. Eliminate, Reduce, Raise, dan Create 
Sumber: Data diolah peneliti, 2018 
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PENUTUP 

     Berdasarkan analisis IFAS dan EFAS menunjukkan perlunya pengembangan pada tingkat 

internal untuk perbaikan tempat wisata pesisir pantai Kenjeran Surabaya, dibandingkan 

dengan faktor eksternal nya. Dengan demikian stake holder internal misalnya pemerintah 

daerah, pengelola menjadi aktor penting bagi proses revitasilisasi kawasan pesisir pantai 

Kenjeran. 

    Berdasarkan proses Blue Ocean Strategy melalui aktivitas ERRC (eliminate, Reduce, Raise 

and Create) maka di temukan bahwa unsur unsur yang harus di Eliminasi adalah pencemaran 

lingkungan, abrasi dan belum tertatanya Zona yang dapat dikelompokkan dalam Aspek 

Sustainable Environtment, unsur yang harus di Reduce meliputi:  Budaya lokal yang bergeser 

serta Fokus wisata belanja yang dapat dikelompokkan dalam aspek Atraksi, unsur yang harus 

di Reduce meliputi: Fasilitas pariwisata pengembangan kapasitas msyarakat yang dapat 

dikelompokkan dalam aspe aksesibilitas dan Pemberdayaan. Unsur yang harus di Create 

adalah Pola kerjasama dan pengembangan komunitas yang dapat dikelompokkan dalam aspek 

Industri Pariwisata. 

    Terdapat dua implikasi manajerial yakni: menciptakan trade-off nilai-biaya Kawasan 

Wisata Terpadu Kenjeran dan Segmentasi ulang pasar dan re-branding. Menciptakan trade-off 

nilai-biaya Kawasan Wisata Terpadu Kenjeran dengan fokus pada dua unsur create dalam 

aspek industri pariwisata yakni: menyesuaikan pola kerjasama dan pengembangan komunitas, 

sedangkan segmentasi ulang dan re-branding kawasan wisata terpadu Kenjeran dengan meng 

eliminasi unsur unsur pencemaran lingkungan, abrasi dan belum tertatanya zona wisata, serta 

mereduce unsur unsur: budaya lokal yang terus bergeser dan fokus pada wisata belanja. 

BAB	  
SEPULUH	   PENUTUP	  
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A. TRANSKRIP DINAS PARIWISATA LOMBOK 
 
Dokumen Wawancara Dinas Pariwisata Lombok 

Pewawancara CWU, HS, FS,YS 

Informan DPAR Mataram Lombok (DPARL) 

Tempat/Tanggal Lombok Kamis, 17 Mei 2018 

Waktu Pk 09.10-11.30 WITA 

 
 
Kode Pewawancara/ 

Informan 

Materi Wawancara 

 

A-1 CWU Bagaimana selama ini yang telah dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata di dalam mengembangkan wisata terpadu? 

 

A-1 DPARL Kalau Lombok atau NTB memang yang dijual sebagai 

obyek wisata adalah selain alam adalah pantai. Kalau Bali 

yang dijual adalah Pantai dan Budaya. Kalau di Surabaya 

khan kota Industri tinggal bagaimana mengelola sebagai 

wisata industry. 

 

A-1 DPARL Kalau di Mataram sendiri, Mataram khan ibu kota propinsi  

memang terdapat pantai. Pantainya pendek hanya kurang 

lebih 8 KM atau tidak lebih dari 10 KM. Memang 

pantainya sendiri dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional 

nelayan. Tetangga kami wilayah Lombok Barat, kawasan 

pantainya Sengigi memang pengembangan wisatanya ke 

LAMPIRAN	  WAWANCARA	  INFORMAN	  
KAWASAN	  WISATA	  TERPADU	  KENJERAN	  
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situ sekarang memang mulai meredup karena ada mulai 

naik pengembangan Mandalika. Mandalika sendiri ke 

depan 5- 8 tahun akan semakin berkembang menjadi 

primadona yang didukung oleh kebijkan daerah ataupun 

kebijakan nasional. Dananya sendiri seabreg- abreg 

sehingga pengembangan wisata tidak hanya bagus 

wisatanya tapi juga infrastrukturnya. 

 

A-1 DPARL Mataram di wilayah Lombok barat, wisata yang dijual 

adalah pantai. Karena pantainya memang pasirnya putih. 

Kalau di Surabaya pasirnya hitam. Wisata pantai ini yang 

dimaksud adalah untuk rekreasi. Di Surabaya adanya pantai 

Kenjeran ditambah fasilitas-fasilitas bermain. Kenjeran 

juga dekat pusat kota. Kita juga demikian 

 

A-2 DPARL Hanya kota Mataram ini ditetapkan sebagai kota MICE. 

Meeting Conference Exhibition. Segmen wisatanya adalah 

wisata MICE. Untuk kota Mataram, untuk Lomboknya 

beda lagi. Di Lombok Tengah beda lagi. Seperti yang saya 

bilang tadi Mataram ini tidak punya alam yang indah. 

Surabaya khan juga ndak punya alam yang indah. Adanya 

alam barsa buktinya kalau ke Surabaya ditawari wisata 

alam barsa ke makam-makam misalnya ziarah wali songo. 

Di Surabaya khan ada Wisata Ke Sunan Ampel. Kalau ke 

Surabaya belum ke Ampel belum ke Surabaya. 

 

A-2 CWU Padahal kita orang Surabaya jarang ke Ampel 

 

A-3 DPARL Sama juga dengan yang di Jakarta, yang ada Hil Hilnya. 

Sandiago Hill. Sandiago hill ini khan sebenarnya lahan 

yang bisa dikembangkan oleh investor yang bisa 

mendatangkan income bagi daerahnya maka dibuatlah 

destinasi. Sehingga orang sekarang kalau datang ke 
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Sandiago Hill orang tidak merasa datang ke kuburan. 

Artinya pergi nyekar ibu-ibunya bisa pergi ke spa, bisa ke 

salon, ada kolam renangnya. Dan itu baru pertama di 

Indonesia. Bukan tidak mungkin pengembangan itu juga 

ada di Lombok. Karena pengembangan wisata Lombok saat 

ini adalah wisata halal atau halal tourism. 

 

A-3 DPARL Saya tidak melihat bahasa halal ini melekat pada satu 

agama, namun halal di dalam pengelolaan wisata. Jadi 

jangan sampai ibu-ibu ini bertanya kepada saya katanya pak 

Kadis Lombok ini wisata halal. Kog banyak yang dijual 

tuak. 

 

A-4 CWU Yang gula aren itu yah pak? 

 

A-4 DPARL Betul. Tapi itu bukan salah minum tapi yang benar 

kebanyakan diminum. Apapun kalau kebanyakan tidak 

boleh. Air aqua kalau 6 galon diminum juga gak boleh. 

Maka itu wisata halal tourism itu juga perlu dipikirkan halal 

kepariwisataannya. Karena secara nasional kebetulan 

Lombok ini ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata 

halal. Untuk pusat wisata halal itu malah bukannya di 

Indonesia namun malah di Thailand. Thailand tuh sekarang 

lagi booming wisata halal. Jadi kalau buka internet justru 

yang paling maju wisata halalnya Thailand. Padahal dia 

bukan mayoritas Islam. Kenapa? Karena kalau orang 

Indonesia datang ke Thailand pasti cari yang halal khan. 

Makanya restoran halal food itu justru ada di Thailand. Nah 

Lombok kebetulan juga ditetapkan sebagai salah satu 

destinasi wisata halal di Indonesia 

 

A-5 CWU Kalau di Indonesia, dimana lagi pak yang ditetapkan 

sebagai wisata Halal? 
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A-5 DPARL Aceh. Di Aceh Masjid Baitul Rachman itu menjadi salah 

satu destinasi wisata halal di samping untuk tempat 

peribadatan. Dan kita juga ada honeymoon destinasi. Jadi 

untuk pengantin baru halalnya di Lombok. Halal tourism 

untuk honeymoon kita dapat itu. Ini khan penghargaan yang 

diberikan oleh komunitas, semacam perkumpulan 

pemerhati wisata di Abu Dhabi. Tepatnya di Abu Dhabi 

pusatnya. Kebetulan dapatnya melalui voting vote. Kalau 

yang melalui vote ini yang dapat untung khan provider. 

Yang agak susah persiapan ke bawah begitu kita mendapat 

label tersebut. Tidak hanya halal makanan tapi juga halal 

sumbernya. Bagaimana makanan itu bagaimana 

pengelolaanya. Matang tidak seperti ibu datang kesini ibu 

makan ayam taliwang, pelecing kangkung jangan-jangan 

kangkungnya itu kangkung curian. Jangan-jangan ayamnya 

bekas kelindas truk. Berati khan tidak halal, makanya 

seperti yang saya bilang tadi benar dalam pengelolaan 

pariwisata. Nanti matang makanannya yang menyajikan 

gak pakai baju halal tidak itu. Piringnya itu dicuci di 

comberan itu juga tidak halal khan. Makanya saya agak 

berat menjelaskan halal tourism itu. Tidak hanya sekedar 

simbol. Apakah tidak bangga pak Kadis? Yah kami bangga 

tapi berat. Kalau bicara sosial kemasyaratkan, Lombok ini 

khan mayoritas muslim 90% jadi lebih mudahlah. Tetapi 

kalau kita bicara di tingkat perkotaan agak binggung di 

pedesaan agak gampang ngomongi tadi. Kalau di kota khan 

repot, apalagi sekarang berkembang istilah generasi jaman 

now. 

 

 

A-6 CWU Millenial pak. 
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A-6 DPARL Kalau sudah merasa Milenial ketemu yang jadul khan 

susah. Millenial ketemu yang jadul namanya barang antik. 

Kalau sudah jadi barang antik mahal sudah dan yang bisa 

mendapatkan barang antik hanya kolektor saja. Oleh 

kolektor di taruh tempat pasti ada penunggunya. Haha jadi 

tidak ada berani mendekati karena ada barang halusnya. 

 

A-6 DPARL Demikian seklias tentang lombok. Demikian kalau melihat 

namanya Ciputra khan pengembangannya luar biasa. Kita 

berharap Ciputra masuk. Yang masuk baru Lippo, yang 

Lippo baru LCC memang pengembangnya belum. Terus 

terang memang kita ini kota kota kecil tetapi aksesbilitas 

orang datang ke Lombok itu gampang. Dari Surabaya itu 

setiap hari flightnya hampir setiap jam dari bandung juga 

begitu langsung. Dari Jogya juga. Malaysia juga 

 

A-7 CWU Oh ada yah dari Malaysia langsung 

 

A-7 DPARL Karena untuk wisata yang penting itu aksesbilitas. Nah itu 

terkait dengan kawasan MICE, kita bagian dari 10 kota di 

Indonesia yang ditetapkan sebagai kawasan MICE. 

Pengembangan wisata investasi juga diharapkan 

mendukung itu. Kita juga agak susah bu kalau ada 

pertemuan meeting jumlah 10.000 kita harus mencari daya 

dukung ini agak susah. Yang sekarang ini baru ballroom di 

salah satu hotel mampu menampung sektiar 5.000. 5000 itu 

pun masih theater. Kemudian yang lain restoran, harusnya 

ada restoran yang buka 24 jam. Ndak hanya KFC. Disini 

kalau cari ayam taliwang 24 jam yang punya restoran pasti 

sudah ngorok. Jadi kita ndak siap menghadapi MICE. 

 

A-8 HS Itu kareana apa pak, apakah karena budaya atau sosial 

perilaku? 
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A-8 DPARL Pertama, memang karena kesiapan kalau budaya ndak. 

Kesiapan SDM untuk menyambut itu tadi. Kalau kita ada 

tamu 10.000 cari kotak jajan susah disini.  Harus cari ke 

Surabaya. Harus cari ke Bali. Begitu saya punya tamu VIP 

50 60 orang atau 100 orang untuk kendaran VIP harus 

datangkan dari Bali. Alphard misalnya di sini tidak banyak 

yang punya Alphard. Khan untuk tamu tamu VIP khan 

harus mobil mewah. 

Kemudian untuk daya dukung mobilisasi kegiatan tersebut 

bus pariwisata harus kita datangkan dari luar. Kareana yang 

banyak bus yang bertuliskan pariwisata. Fasilitas khan beda 

bus pariwisata khan beda. Yang banyak di kita adalah bus 

malam yang dijadikan bus pariwisata. Hal itu kami juga 

mengajak pihak pengusaha untuk berinvestasi mendukung 

itu. Foto copy yag mampu memfoto copy sekian ribu sekian 

menit. Iya untuk MICE khan membutuhaan itu. Jadi 

kebutuhan untuk MICE itu sangat besar. Makanya tadi saya 

bilang kalau ada orang mau kawinan tamunya 5.000 atau 

6.000 antri agak susah. Cari gedung juga susah. Makanya 

untuk MICE kita baru mendukung hanya untuk Meeting 

untuk Conference dan Exhibition kita belum mampu. 

Kenapa? Yah karena tadi daya dukung. Kita belum punya 

gedung yang besar. Tapi lahan untuk itu ada beberapa. 

Yang sekarang coba kita jual lahannya Angkasa Pura AP 

yang eks bandara. 

 

A-9 CWU Oh bandara yang lama yah 

 

A-9 DPARL Iya bandara yang lama. Itu pemerintah daerah juga 

mendorong bagi investor untuk mengembangkan itu 

sebagai kawasan MICE. Cuman susahnya itu punyanya AP. 

Angkasa Pura khan BUMN. Jadi untuk menyelesaikan 
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kasus itu tidak bisa pada level daerah. Kalau itu bisa 

digarap pengembangan wisatanya akan lebih baik. Itulah 

gambaran umum kawasan Wisata MICE kita. 

 

A-10 HS Pak bagimana dengan masalah lingkungan, apakah ada 

kebijakan-kebijakan khusus terkati hal itu? 

 

A-10 DPARL Yah sudah ada. Itu yang saya bilang tadi wisata itu khan 

banyak sekali elemennya. Tetapi paling enak mendatangkan 

uang dari pariwisata. Datang banyak orang belanja, makan 

sudah kenyang disuruh pulang ndak papa. Makanya paling 

enak dari pariwisata. Daripada mengundang investor datang 

investasi kemudian lSM datang repot. Kalau pariwisata 

enak, misalnya ibu datang kami sudah untung. Minimal ibu 

pasti belanja, beli air minum minimal kalau pulang pasti 

bawa oleh2. Pasati belanja gitu. Itu khan sudah 

mendatangkan manfaat. Makanya mulai dari pemerintah 

kabupaten pemerintah kota membuat kebijakan terkait 

wisata tadi. Terus masalah sampah apa saja. Sampah yang 

paling besar di Indonsia khan ada di Bali. 

 

A-10 DPARL Di Bali itu sampah yang paling besar. Karena ndak ada apa 

pasti ada sampahnya. Budayanya. Sajennya. Kalau 

kebijakan-kebijakan itu pasti ada bu. Kebijakan kebijakan 

untuk mendorong pariwisata berbasis lingkungan, contoh 

yang kita punya misalnya di Gili Trawangan. Yang indah 

itu khan bukan di darat tapi di laut. Makanya saya selalu 

tanya mau ngapain ke Gili Trawangan. Mau lihat=lihat. 

Kalau mau lihat-lihat jangan kesana ke sini saja. Kalau 

kesana menyelam dong diving. Rugi kalau sampai kesana 

kalau tidak melakukan itu. Karena yang indah itu didalam. 

Nah itu tadi NTB Lombok disamping menjual alam, kita 

juga menjual gunung. Seperti jawa juga yang sekarang 
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menjual gunung. Gara-gara Mbah Marijan mati. Sehingga 

wisata gunung merapai ramai iya khan. Kalau dulu orang 

diajak ke Merapi gak Mau kalau sekarang mau. Iya. Kita 

bicara wisata kalau suatu hal aneh itu bagus untuk 

pariwisata 

Unik yah pak. 

 

A-11 DPARL Unik unik. Sekarang dikembangkan wisata pedesaan. 

Wisata desa jadi orang datang ke desa itu nginap 

melakukan aktivitas layaknya orang desa di distu. 

Makannya juga begitu. Tapi itu yang mereka cari. Itulah 

gambaran umumnya. Nanti kalau ada hal-hal lain boleh 

ditanyakan ke bu Tami. 

Kami berharap dengan kehadiran ibu apa itu bos itu Ciputra 

mau berinvestasi, kompor gas lah. Biar meledak, belum 

masuk. Lippo sudah, kalau Chairul Tanjung sudah dengan 

transmartnya. Ibu nginapnya dimana? 

 

A-12 CWU Hotel Cendrawasih 

 

A-12 DPARL Kami selalu mendorong agar yang datang ke Mataram 

menginapnya di Mataram supaya memberi manfaat bagi 

Mataram. Kalau tidak nginap disini saya boleh ngusir dong  

 

A-12 CWU Kami nginap di Mataram pak 

 

A-13 DPARL Guyonan saya selau seperti itu. Untuk mengingatkan 

komitmen kita bersama. Kalau ibu nginap di tempat lain 

khan lucunya rasanya. Tapi kalau nginap di tempat kita 

minimal pundi pundinya bisa dirasakan mereka di Mataram 

 

A-14 CWU Oh yah pak kami kalau ke Pantai kog tidak pernah di tarik 

retribusi 
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A-14 DPARL Itu yang tadi saya bilang memang retribusi untuk obyek 

obyek wisata memang belum maksimal. 

 

 Summary Lombok terkenal sebagai obyek wisata yang merupakan 

wisata alam pantai. Berbeda dengan Bali yang merupakan 

wisata Pantai dan Budaya. Berbeda Pula dengan kota 

Surabaya yang merupakan kota industry yang harus di cari 

kembali potensi wisatanya. Lombok merupaka kota wisata 

yg telah berkembang dalam 5 tahun terakhir, mulai dari 

aspek pemberdayaan masyarakat, aspek wisata, kebersihan, 

akses dan sebagainya. Pariwisata Lombok di dukung oleh 

berbagai pihak mulai dari ivestor, pemerintah dan warga 

sendiri. Kontribusi pemerintah termasuk di dalamnya 

membantu program kebersihan pantai, mengatur beberapa 

bisnis yang di jalankan dengan memberdayakan 

masyarakat, menyerahkan aspek pemberdayaan pantai 

kepada masyarakat. Dinas pariwisata kota lombok 

menekankan untuk membenarkan aksestabilitas suatu 

daerah agar mudab di jangkau oleh wisatawan dan harus 

berani membranding lokasj wisata seperti lombok yang 

menjadi wisata halal. 
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Kode Pewawanara/In

forman 

Materi Wawancara 

 

B-1 KPL macam-macam 

B-1 HS wah luar biasa.. Hahaha 

B-1 CWU kita ini yang anu pak.. E.. Memberanikan diri minta 

waktunya bapak ini mendadak.. Hehehe 

B-1 KPL siap..siap 

B-1 HS mungkin bapak bisa cerita.. 

B-1 KPL  nggeh.. Nggeh.. Ya kita ngobrol-ngobrol aja 

B-2 CWU jadi kami ini berempat itu dosen pak. Kami ini dosen 

dari universitas ciputra surabaya. Tahun ini itu 

kami,ee.. Berkompetisi untuk mendapatkan research 

grant dari lipi dari Lembaga IlMu pengetahuan 

Indonesia.. Terus project kami itu adalah emm.. 

memberikan apa itu namanya..pengembangan.. 

pemikiran.. kebijakan strategik untuk di pemkot 

berkaitan dengan.. em.. pengembangan wisata 

Terpadu kenjeran 

B-2 KPL kenjeran.. Ya.. Kota surabaya 

B-2 CWU bapak kalau sering datang ke surabaya itu, kenjeran 

itu satu-satunya tempat wisata yang..e... Apa ya.. 

kenjeran  Sebenarnya hampir semua tempat wisata itu 

sudah dipikirkan untuk dikembangkan tapi kenjeran 

ini satu-satunya yang paling tertinggal pak. 

B-2 KPL nggak terkenal ya? 

B-2 CWU iya pak, nggak terkenalnya karena sudah lama, Cuma 

Dokumen Wawancara PHRI Lombok 

Pewawancara CWU, HS, FS,YS 

Informan Ketua PHRI Lombok (KPL) 

Tempat/Tanggal Lombok Kamis, 17 Mei 2018 

Waktu Pk 13.10-14.30 WITA 
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pengelolaannya sampai sekarang, kita lihat masi 

banyak hal yang harus diimprove, orang surabaya 

sendiri itu tidak kenal pak, di kenjeran itu kita sudah 

punya 19 obyek wisata yang tidak terkoneksikan 

dengan baik jadi mulai dari ada yang disebut dengan 

pantai watu item sampai kemudian.. 

B-2 KPL jadi dia surabaya barat atau surabaya timur? 

B-2 CWU & HS timur.. Surabaya timur 

B-2 KPL timur. 

B-2 CWU iya pak jadi dia surabaya timur, itu ada satu-satunya 

pantai.. Itu.. Yang pesisir itu.. Nah disitu Itu ada 3 

kecamatan.. Dan kecamatan itu sendiri akhirnya 

juga.. Pendapatan daerah dikecamatan itu dan juga 

pendapatan perkapita penduduk disitu paling rendah.. 

jadi kami punya tugas untuk membuat 

sinkronisasi..e.. pengembangan pariwisata di kenjeran 

itu. salah satu benchmark kita adalah ke lombok. 

gitu.. nah kebetulan.. kami ini punya teman yang 

beliau ini.. hehe.. bapak 

B-2 KPL  Iya 

B-3 CWU nah kemarin itu sempat dikontak dan pak hendri yang 

bantu kita untuk ke PHRI, untuk ke dinas, jadi kami 

disini itu 3 hari untuk mencari data 

B-3 KPL  kemarin malam sekitar jam setengah 12 kami baru 

selesai acara, jadi ini mungkin agak lemes. 

B-3 CWU iya pak untuk kepala dinas dijanjikan besok pagi jam 

8 itu pak.. Karena beliau sehat 

B-3 KPL kayaknya tadi malam sehat? Mungkin karena terlalu 

kecapekan.. Karena dari banjarmasin.. Untuk 

persiapan.. 

B-3 CWU nah.. Kalau disini pak.. Ee.. Gimana adapa bapak bisa 

cerita.. Kan disini hampir sebagian besar itu 

pariwisata pantai.. Pesisir.. Gitu.. Kami ingin bapak 
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mungkin bercerita aja pak.. Yang dilakukan kalau 

dilombok itu.. Artinya kerja sama antara PHRI 

dengan dinas seperti apa, kemudian bagaimana peran 

dari pemerintah dan juga bagaimana peran dari 

masyarakat sendiri, pelaku bisnisnya, stake 

holdernya, itu bagaimana kontribusinya 

B-4 KPL pertama terimakasih.. Ee.. Yang pertama pariwisata 

ini mau tidak mau ya sebagai salah satu unggulan 

yang kita pastikan bahwa.. Ee.. Ketika sektor-sektor 

lain kita tidak maksimal tetapi pariwisara maksimal 

maka masyarakat akan makan. Makanya pariwisata 

ini menjadi salah satu unggulan. yang kedua ciri khas 

yang kami lakukan disini kebetulan antara asosiasi2 

dan lain sebagainya, serta dengan para stake holder 

itu kita sangat dekat sekali. sampai saya ketawa 

kadang kadang. pagi kita ketemu, siang ketemu, 

malam ketemu lagi.. saya bilang kok kita ketemu 

terus.. saya bilang itulah bentuk komitmen kita untuk 

memberikan ee... peningkatan bagi pariwisata.. 

kemudian yang kedua.. itu kita.. ee.. apa namanya.. 

perlu bangun komitmen.. satu komitmen dari 

pemerintah provinsi  dlu.. jawatimur.. untuk 

mengembleng betul pariwisata di surabaya.. karena 

begini.. kalau saya lihat domistik maka surabaya itu 

jagonya domestik.. nah... kalau nanti di surabaya itu 

ada pengembangan wisata kenjeran itu akan 

dirapikan, maka kemungkinan asing akan datang. 

Pertama, surabaya itu sebagai hab nya timur.. 

melebihi makasar, artinya singapure, amalaysia, 

filipine, akan masuk.. itu yang asingnya.. e.. 

mancanegaranya.. itu.. kemudian e.. khusus untuk 

lombok kita nggak bisa kayak surabaya misalnya, 

karena surabaya sudah kota perdagangan. kalau kota 
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perdagangan itu dibalut dengan perintahan kota dan 

provinsi.. mungkin dia bikin perwa lah.. peraturan 

walikota, bagaimana untuk melakukan.. apa 

namanya.. perbaikan total.. di kenjeran.. saya kita itu 

akan masuk.. kemudian kalau itu terjadi maka, 

wisatawan bali, ke jogja, ke solo akan beralih 

sebagian juga ke surabaya. 

B-4 CWU bisa transit juga ya pak ke surabaya 

B-4 KPL  transit dan dia diam disitu.. Itu akan menjadi daya 

tarik luarbiasa sehingga orang kemudian mau ke 

Surabaya melihat apa yan saya cari di Surabaya ada. 

Mall ada, kuliner ada. Tapi, kita disini tidak betah 

karena tidak ada pantai misalnya, tapi kalau nanti 

kenjeran sudah di. E.. tata dengan rapi, maka 

wisatawan mancanegara akan diam disitu, akan 

diam.. nah lebih, lebih persoalan kita terutama untuk 

Lombok ini banyak wisatawan mau datang. Dari 

Malaysia iyu sudah tiga kali penerbangan dengan 

Airasia. Tiga kali. Dan tiga kali itu menurut. e.. jek.. 

ee..  Azri, Ketua Mata Negri Sepuluh September, dia 

bilang bahwa 3 kali sehari pun kita nggak dapat tiket. 

Sering kita nggak dapat tiket ke Lombok. pertama 

memang satu karakteristiknya kuliner. Kuliner 

Lombok, dengan surabaya sama, enaknya sama lah. 

B-5 CWU harganya terjangkau 

B-6 KPL iya harga terjangkau, malah mungkin lenih murah 

Surabaya. Yang kedua pantai ada di Kenjeran. Yang 

ketiga, sama semua kita. Cuma kita berbeda di 

pantainya. Lalu kemudian Pemerintah provinsi Jawa 

Timur dengan apa namanya, berkerjasama dengan 

political will good will untuk mengelola destinasi 

yang memang dapat menyedot wisatawan 

mancanegara, makin bagus itu mungkin bisa terjadi. 
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Karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara 

lain yang jumlah wisatawannya banyak, 

karakteristiknya itu pasir putih. Kenjeran itu bisa 

disulap dengan dikasi beton di pinggirnya lalu 

kemudian dikosongkan tempatnya, lalu restoran atau 

cafe jangan ada tutupnya, jadi viewnya bisa liat makan 

disepanjang pantai itu. Kemudian, tidak semua 

wisatawan itu datang kesana untuk mandi di pantai 

kok. Tidak Semua. Kecuali wisatawan Australi, 

sebagian Perancis, sebagian Jerman, sebagian kecil, 

sebagian mereka itu adalah duduk, santai, makan 

menikmati laut, Jadi masuk. Nah, kemudian disitu 

kalau tidak salah ada, saya lihat ada, apa namanya. ee.. 

ada mangrovenya ya.  

B-6 HS Ada 

B-6 KPL Nah, mangrove itu luar biasa ya. Itu daya tarik yang 

luar biasa. 

B-6 CWU kalau yang mangrove itu pak, disana cepet sekali, 

karena itu bisa masuk aspek edukasi jadi wisata 

edukasi dengan kalau ada wisatawan yang mencintai 

lingkungan dengan memperhatikan aspek edukasinya, 

itu bisa cepat sekali pak. Nah kalau di Kenjeran itu 

pak, dia tidak punya positioning. Jadi kalau orang 

lama itu pak, terkenal dengan.. dengan.. anak-anak 

muda cari tempat pacaran, jadi positioningnya itu 

masih kurang. Nah, mangrove ini lebih mudah 

muncul, tapi dia jauh lebih mudah bida menjadi 

destination bisa menjadi daya tarik dari aspek 

lingkungan, kemudian dari aspek edukasi itu masuk. 

Nah kenjeran ini, selama ini kita itu ingin membantu 

untuk memberikan kepada pemerintah daerah itu 

gimana sih memposisikan yang baru..e.. jadi pak, 

kalau di Lombok ini kan jarak kota dengan pantai ini 
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kan agak jauh ya pak jadi punya banyak alasan yang 

berbeda untuk ke pantai. Kalau di Surabaya itu, kan, 

itu pinggiran kota aja gitu, jadi e.. pantainya itu justru 

digunakan untuk itu tadi.. hehe 

B-7 KPL e.. Jadi saya ingin memberi masukan. Jadi yang 

pertama, itu ada kaitannya dengan pemerintah 

provinsi dan kota adalah merubah image. Bahwa.. E.. 

Tidak.. Betul kata ibu yang tadi., tempat ini bukan 

untuk mereka yang pacaran. Bisa. Sangat bisa 

dirubah. artinya,  dengan penataan misalnya. 

Kemudian nanti, disitu akan dibangun restoran-

restoran apa. nanti dikosongkan betul. Maka orang 

yang akan mempromosikan mungkin nongkrong 

tanpa belanja. Sekarang apabila nongkrong tanpa 

belanja maka mereka akan kekurangan tempat, tetapi 

nanti kalau sudah tertata maka akan ada kebijakan 

untuk me..me..membatasi dari.. e... jarak radius 

sekian meter.. e.. sepadan pantai. betul betul 

diperhatikan. pasti ada sepadan pantainya. Pasti ada 

B-7 CWU ada.. Ada 

B-7 KPL jadi diberlakukan disitu. Lalu agak jauh dari situ 

restoran ditata. Lalu siapapun harus, karena disini 

sudah kita lakukan. Di pantai disini kemudian orang 

ndak bisa..anu.. Sudah dari sana sini ada polisi yang 

anu.. jadi dari sini kebijakan yang naik. Yang main 

disini adalah kebijakan dari CEO, CEO sekabupaten 

bekerjasama dengan Gubernur atau bupati. Iyu 

langsung rame-rame. Buyar. Yang merusak pantai 

yang jualan sana sini buyar. Akhirnya pantai itu ditata 

rapi, restoran kemudian pertama memang ada yang 

komplain, tetapi itu adalah mereka yang 

menggunakan tempat itu untuk pacaran misalnya. tapi 

setelah lama kemudian maka ingin menjadi pemasok.. 
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e.. apa.. kontribusi untuk PAD, Nah itulah yang harus 

dilakukan, karena kalau tidak ada ketegasan maka 

kenjeran itu.. karena terkenal sekali itu kok saya 

dengar 

B-8 CWU iya.. Sebenarnya.. Tempat wisata lama itu memang 

pak. Orang jaman dulu pasti kenal Kenjeran. Cuman 

ya itu. Nahpak, tadikan saya sempat ke.. E.. 

Departemen pariwisata. Dinas pariwisata. Saya dapat 

semacam selebaran gitu yang ada activity yang terus 

menerus gitu dalam satu waktu tertentu gitu ya. kalau 

kami nanti mengusulkan bentuk yang seperti itu ya 

pak ya, yang akan merubah image itu, kita akan 

mengaet stake holder kita untuk terus mau 

berkontribusi.. e.. di dalam proses.. apa itu namanya. 

mengisi acara, begitu ya, atau di dalam bentuk 

edukasinya, juga dalam bentuk budayanya. Pak, 

bagaimana caranya agar usulan itu dapat direspon 

positif oleh PHRI misalkan disana ya, oleh, e.. stake 

holder lainnya misalkan dari hotel, resapan dari 

restoran dari itu, gimana ya pak ya kira kira 

strateginya 

B-8 KPL Pertama memang tergantung dari siapa pimpinan di 

PHRi situ atau pimpinan di HPI, macam-macam 

asosiasi. Karena saya disini aktif. Misalnya saya 

disini aktif di HPI maka saya datangi HPI yang bisa 

saya temui setiap saat, walaupun tidak ada apa-apa 

tetapi komunikasi tetap terbangun dengan baik. nah 

artinya.. kemudian contohnya hotel ngapain misalnya 

mau nyumbang. kontribusi. orang kaya bayar bajak. 

mereka mau karena pendekatan. kita sering WA-an. 

terus.. sehingga ini pun setiap tahun. masak satu hotel 

setiap tahun mau sumbang samapi 200 sampai 300 

box nasi.itu satu hotel, itu karena kita yang 
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menggerakkan. PHRI yang menggerakkan. Nah itu 

bekerja sama dengan dinas. dinas juga oke. dinas 

kalau oke kita baru gerak. Nah kalau untuk.. untuk 

meyakinkan owner itu, nanti carikan surat dari dinas, 

nantikan kami yang bergerak. jadi kami bikin surat 

lagi, merujuk surat dari dinas itu untuk kegiatan 

internal, anda tugasnya ini, siap, anda tugasnya ini 

sekian box. lunch box ya. itu nanti diserahkan 

menjelang buka puasa. itu aja. PHRI dapat 10 hari. 

Nah itu bagaimana besarnya PHRI saja apalagi kalau 

pemerintah daerah, bupati, semuanya. itu PHRI dikasi 

waktu 10 hari, padahal perusahaan lain diberikan 

waktu total 20 hari. gabungan banyak perusahaan 20 

sedangkan PHRI sendiri 10 hari.. itu karena 

komunikasi itu. kemudian apa yang kita lakukan, kita 

kan sudah promosi. Pemkot atau pemprov lakukan 

komunikasi terus sehingga mereka kedatangan tamu 

terus. Kedatangan tamu terus itu menimbulkan 

mereka kalau  

B-8 CWU tapi ya memang. Anu ya pak ya.. 

B-8 KPL ya memang begitu. Kalau dia tidak telp ya saya yang 

telp. Ini coba bayangkan, boleh cerita kepada pak 

kepada dinas kadang-kadang kita jam 1 malam kerja 

dengan kepala dinas. Dan kepada dinas disini aktif, 

aktif sekali. Dan karena dia aktif kita juga nggak 

enak, akhirnya kita aktif juga jadi sama-sama. Nah itu 

apa namanya, dia sampai sakit kadang-kadang. sudah 

saya bilang.. 

B-9 CWU tapi kalau di LOMBOK PAD nya memang paling 

bersar dari wisata-wisata? 

B-9 KPL wisata yang memang sekarang penyumbang dan yang 

menyelesaikan masalah pengangguran pun 

kontribusinya dari pariwisata yang luar biasa. Nah 
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jadi ada satu desa disini, desa yang dekat pantai situ, 

kita cari yang ngganggur disitu karena yang agak 

pinter sedikit masuk kedalam perhotelan, kemudian 

yang bodo sama sekali, ndak bisa apa-apa dia 

menjadi tukang kebun yang mengatur taman. 

Kemudian yang agak pinter sedikit jadi sekurity, jadi 

cari memang dari situ. Artinya memang ini kontribusi 

kalau pariwisata itu benar-benar dimaksimalkan. 

kemudian. e.. apa namanya, panati kenjeran karena 

sudah ada nama, saya kira satu langkah lagi untuk 

bisa.. untuk.. misalnya penataan saja setelah ada 

penataan baru di adakan promosi. dan kebetulan 

begini sudah ada barang itu, itu pasti kementrian pasti 

akan dekat. misalnya disana ada yang jumlahnya 100 

samapi 200 orang misalnya dia ndak bisa ndak punya 

kemampuan SDMnya untuk berlaku tertib atau 

bagaimana disana itu bisa di backup, pelatihannya 

diperkuat, karena kita punya penting juga kalau 

memang surabaya itu punya pantai bagus maka yang 

akan mengimbangi adalah pantai-pantai yang lain itu. 

B-9 HS kalau di Surabaya itu memang dibandingkan dengan 

masyarakat di Lombok memang kalau kami lihat 

memang lenih sejahtera, Nah terutama masalah 

budaya. Kalau kami lihat di masyarakat di sekitar 

kenjeran itu susah sekali merubah ininya.. 

Mindsetnya. Banyak yang mereka itu kalau diajak ke 

arah bahwa ini adalah wisata yang menguntungkan, 

banyak orang disana yang nggak mau. Kebanyakan 

dari mereka kalau uda jadi nelayan, ya uda mata 

pencaharian saya cuma nelayan. Padahal kalau kami 

lihat, dengan nelayan itu sendiri kalau mau 

dikembangkan sebagai salah satu acara yang menarik 

untuk wisatawan itu kan bisa. Itu apakah hal-hal 
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seperti itu tidak ditemukan pak di Lombok, 

masyarakatnya.. Kayaknya nggak ya pak ya, mereka  

B-10 CWU di Kenjeran itu.. Begini pak. Banyak orang madura 

sebenarnya. Jadikan itu ini. Berbatasan dengan 

jembatan suramadu, jadi sepanjang itu ada pasar 

bulak. Jadi sepanjang itu, hampir sepanjang  bulak itu 

dominasinya adalah dari etnis madura. Jadi bu Risma 

itu pak, sampai bikin yang namanya pasar bulak, 

tadinya itu kan mereka jualannya seperti yang bapak 

cerita mengotori itu, mengotori suasana pantai itu. bu 

Risma itu membuat semacam pasar pak di tempatkan 

ya didekatnya pantai Ria kenjeran itu. Nggak ada 

yang mau lho pak pedagangnya masuk kesana. Susah 

sekali, jadi mereka itu yang punya.. apa ya.. 

mindsetnya itu.. ya namanya orang madura itu susah 

di atur.. jadi memang berbeda social budaya dari 

masyarakat  

B-10 HS dan lagi satu mereka tidak mau dirubah dan ada lagi 

tempat wisata kenjeran itu sebagian, ada beberapa 

wilayah itu yang keliatan jorok pak.  

B-11 KPL ya karena ada besi, ban bekas 

B-11 CWU & HS nah itu benar pak  

B-11 CWU terus mereka itu ndak aware dengan lingkungan, jadi, 

nelayan itu, e.. Misalnya ngambil ikan ya, kan disana 

juga penghasil kerupuk, penghasil terung, dan 

termasuk ikan asin gitu. Itu terkadang limbah dari 

itunya itu juga menjadi masalah dipesisir. Saya 

melihat bu Risma ini juga sudah kualahan deh 

mengelola ini. Mangkanya kayanya beliau itu 

mencoba membuat wisata baru yang mangrove itu 

pak, cuma kan nggak bisa di harapkan begitu. jadi 

kita itu pengennya ini mengusulkan satu.. apa ini.. 

komprehensif gitu ya.. itu dari aspek budaya juga kita 
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mau coba masuk, kemudian aspek sosialnya, 

kemudian aspek lingkungan, kesadaran lingkungan 

itu. Nah itu yang mau kita coba pak. 

B-12 KPL nah itu kalau-kalau boleh saya usul, jadi mungkin 

yang paling masuk disitu misalnya, kawasan 

mangrove itu dibikin satu kawasan seafood. Jadi 

ketika orang mencari seafood ke pantai, maka orang 

kesana 

B-12 HS ada ciri khasnya ya.. Iya ya 

B-12 KPL iya.. Karena disini ada pantai yang tidak laku 

B-13 CWU oo ya? Trus gimana pak 

B-13 KPL dibikinlah pantai seafood, itu orang-orangnya itu tapi 

tempatnya di atur. Anda bikin sandarannya begini. 

Udah itu mobil ramai datang.. Ada yang makan 

langsung di lesehan, disitu 

B-13 HS di cluster gitu ya pak ya? 

B-13 KPL iya. Jadi saya kira seafood pasti menarik. Karena 

jawa timur itu terkenal dengan seafoodnya. 

B-14 CWU iya. Bu risma itu punya program yang namanya 

sentra kuliner pak. Jadi, disetiap kecamatan itu ada 

lokasi yang dipakai untuk menampung apa itu 

namanya, dulu ity pedagang kaki lima.. Bidang 

makanan.. Nah mungkin ini juga bisa di bantu untuk 

aspek itu pak ya? 

B-14 HS dikelompokkan menjadi cluster yang nantinyaakan di 

inikan. 

B-14 KPL nah, jadi maksud saya, jadi mungkin kalau campur 

saya kira agak susah. Kalau untuk tertibnya tidak 

banyak.. Misalnya 15.. Tapi berderet deret jadi ada 

khasnya. Bahwa orang datang itu cari seafood 

B-15 CWU kayak jimbaran itu ya pak ya? 

B-15 KPL ya, walaupun kelasnya kecil. Nah walaupun sifatnya 

kecil ini, bisa masuk ke desa, jadi seafood semua 
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kesana, itu dia masukkan box, jadi semua orang 

makan disana  

B-15 HS itu dimana pak? 

B-15 KPL itu di.. Nipah 

B-15 HS Nipah 

B-15 CWU oooo, pantai Nipah 

B-15 HS ya besok kita survei kesana  

B-16 KPL ya itu, sederhana sekali, itu desa sekali tapi orang 

makan . Bule nya makan, wisatawan nusantaranya 

makan, ada "seafood? Oo.. Cari disana lah. Kedua 

karena surabaya enaknya karena dia punya mangrove. 

Nah misalnya disekitaran mangrove itu ada di 

pelataran situ diadakan pentas seni misalnya, sekali 

atau 2 kali seminggu misalnya. yang terjadwal itu. 

jadi ndak usah tiap hari.. jadi jadwalkan saja. 

B-16 CWU sabtu minggu misalnya ya pak ya 

B-16 KPL ya.. Sabtu.. Atau malam sabtu, malam minggu 

misalnya. Sudah 2 malam sudah cukup. 

B-17 CWU kayak sendratari ramayana ya pak? 

B-17 KPL yang sederhana saja, yang penting orang melihat ciri 

khas jawa timur itu ada. Kemudian habis itu pasti 

orang makan, akan makan ke sebelah-sebelahnya 

misalnya. Itu saya mau makan seafood di situ. Nah 

sekarang ada, kita punya pantai yang jelek disini, di 

ampenan. ampenan di daerah selatan. nah orang juga 

terpaksa walaupun pemandangan tidak rapi akhirnya 

dirapikan juga karena mereka " lho anda kan dijalan, 

di pinggir jalan ini dan pantainya jelek ini, nah 

mereka bikin juga seperti itu. Orang pesen disitu 

pokoknya orang bisa pesen disitu. ada ke khasan. jadi 

kalau orang campur nanti orang ndak punya pilihan. 

jadi mungkin seafood ini bisa di gantikan dengan 

diseberangnya sana ada soto madura atau apa sate 
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madura misalnya, tapi tidak terlalu campur. yang 

membuat tidak bagus disuatu kawasan itu kalau 

dagang kopi yang campur nanana itu, nah itu 

B-17 HS nggak ada kekhasan, campur baur 

B-18 KPL nah lebih baik itu kalau mereka bloknya dimana. Itu 

karena sayang nama besar Kenjeran itu, saya juga 

orang saya dengar lagunya aja sudah masuk lagu.. Iya 

pak.. Kenjeran itu sudah masuk lagu, artinya terkenal 

kan, tinggal bagaimana memoles. 

B-18 CWU dan punya 19 objek wisata lho pak, bayangin. Mulai 

dari pantai itu 

B-18 HS sanggar agung ada,  

B-18 CWU kemudian ada tempatnya dewi kaun-im itu apa 

namanya 

B-18 HS nah itu, sanggar agungnya, klentengnya  

B-19 CWU nah sekarang itu bus risma membuat jembatan yang 

sebenernya tu melintasi di pinggir pantainya itu lho. 

Jadi jembatan sepanjang berapa. Mungkin sepanjang 

2 kiloan. Jadi dijadikan tempat selfie-selfie foto. 

B-19 HS tapi ndak sampai masuk 

B-19 CWU dalam satu lokasi tetapi belum sampai ke arah pesisir 

B-20 KPL sayang bu risma ini pendek ya waktunya ya. Tinggal 

berapa tahun ini? 

B-20 CWU ndak tau ini 

B-20 HS 2 pak 

B-20 KPL nah, padahal dia juga termasuk cepat lah. Asal 

ditopang oleh kekuatan asosiasi, dinas pariwisata 

yang bagus, saya kira tidak bisa itu kepala daerah 

jalan sendiri, kalau disini dinas pariwisata dan 

asosiasi, udah jalan. Pemerintah hanya backup dari 

belakang. kalau pemerintah seperti bu Risma ini 

disini.. aduh gimana majunya. Disini juga kebetulan 

pemerintah nya juga bagus kan kita punya gubernur 
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baru. Artinya kalau ada itu dikota kota kabupaten. ei.. 

bisa cepet. 

B-21 CWU mangkanya saya juga heran kenapa kenjeran itu? 

Tapi itu, halangan obstacle terbesar itu adalh 

masyarakat, etnis, mindsetnya. Jadi, oarng disana itu 

juga merasa terganggu pak, merasa tidak nyaman. 

Karena mereka cara menyambutnya, pedagang-

pedagang lain kan dari etnis itu to 

B-21 KPL tau tau saya 

B-21 CWU jadi kalau jualan di tawar gitu mereka marah 

B-21 KPL Iya 

B-21 CWU iya jadi kayak gitu-gitu jadi susah memang. Jadi itu 

dulu yang sebenarnya ingin dibenahi dengan itu tadi 

ya pak dengan memasukkan profesional dengan 

jualan makanan, atau apa sehingga mereka berfikir itu 

ada competitor yang memberikan service lebih bagus 

jadi mereka akhirnya ingin belajar juga ya. 

B-22 HS salah satu aspek juga ini kan. Kami kebetulan dana 

ini dari LIPI, departemen oceanografi. Nah. E.. 

Concern mereka ini pada saat didanai adalah ada 

kekawatiran begini pak, semakin banyak wisatawan 

datang, itu juga membuat dampak masalah 

lingkungan ya. sampah dan macam macam. kan gitu 

ya. Nah kan kalau kita lihat dilombok ini kan tidak 

terjadi 

B-22 KPL kalau di banding sama bandung,udah di mana mana 

sampah berserakkan 

B-22 HS kotor sekali kan pak, bali saja sekarang sudah 

terkenal dengan kotornya, jorok. 

B-23 KPL sekarang pantai kuta itu adalah pantai paling kotor. 

B-23 HS  betul, itu juga yang kemarin menjadi concernnya dari 

LIPI, jangan sampai toh ini nanti dikembangkan 

tetapi malah kemudian ada aspek lingkungan yang di 
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abaikan.. 

B-24 KPL nah sekarang kita menerapkan itu di hotel. Hotel, 

dimana sampah publik dan sampah ada tolong di 

kemas betul, jangan sampai menimbulkan masalah 

lingkungan.nah kemudian sampah di luar anda 

silahkan dikelola dengan bekerja sama dengan dinas 

kebersihan kota dan kabupaten. itu yang dilakukan. 

nah, karena banyaknya orang dan banyaknya 

masyarakat pasti bermasalah dengan sampah tapi 

karena kita melakukan itu, bisa mengurangi lah. 

B-24 HS itu sampai di atur dengan sebuah PERDA ndak pak 

kalau disini? 

B-24 KPL Kalau, disini tidak. Disini kesadaran sendiri. Kadang 

kadang kita disini secara berkala, dinas bekerja sama 

dengan TNI bekerja sama untuk memberisihkan. 

Wih.. Sampai bersih. Sekarang abri jalan sendiri dia 

jalan sendiri untuk bersihkan, sekolah, asosiasi juga. 

jadi, gantian. kalau mereka ada disana, kita ketempat 

lain yang merupakan wisata unggulan. nah, ada ulang 

tahun atau ada acara apa kita rangkaikan dengan 

kebersihan. contoh PHRI itu membentuk yang 

namanya "bersih-bersih" destinasi  

B-25 HS oo.. Nama eventnya bersih bersih destinasi. 

B-25 KPL nah kalau sedang bulan ramadan, kan selalu ada event 

kita yang selalu ada salah satu destinasi kita yang di 

datangi oleh orang dari manapun yaitu islamic center. 

Yang datang dari berbagai macam negara, ada yang 

dari malaysia. Dan apa yang kita lakukan, seluruh 

pelatarannya, kita habis.. dan bahkan waktu beberapa 

bilan yang lalu, saya ajak perusahaan dari Jerman. 

nah itu, kta yang aktif. komunikasi sana-sini tidak 

pernah disuruh pemerintah. Pemerintah hanya pidato 

saat buka acara.  
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B-26 CWU artinya suppotnya hanya itu saja berarti ya pak ya? 

B-26 KPL iya hanya itu saja. Artinya, kita bilang bapak urus 

saja yang lain biar kita yang bergerak. Kita ajak 

perusahaan-perusahaan itu, bawalah yang besar-

besar. Kita bersihkan seluruh islamic center itu. Kita 

yang bersihkan semua dari gundukan sampai toilet, 

kita yang bersihkan semua. nah begitu orang datang 

sudah wangi dan nyaman. terus kita juga melibatkan 

housekeeping hotel, kita berprinsip gini. masak hotel 

yang ditempati bersih tetapi destinasi wisata yang 

didatangi tidak bersih? jadi saya mendampingi dari 

persiapan sampai selesai.  

B-27 CWU itu programnya PHRI? 

B-27 KPL PHRI. Bersih-bersih destinasi itu merupakan program 

PHRI. 

B-28 CWU jadi nanti dilihat daerah mana yang butuh, lalu 

sampai mengupayakan support dari luar negeri ya 

pak? 

B-28 KPL  iya.. Sampai curture yang alat kebersihan itu sampai 

datang. Semua untuk bangunan ini itu datang. Jadi 

nanti akan kita upayakan untuk bersih bersih lagi 

dengan melibatkan yang memiliki sertifikat 

internasional. 

B-29 CWU pak itu csrnya hotel atau bagaimana pak? 

B-29 KPL kita upayakan melalui komunikasi, tapi mereka juga 

punya CSR. Hanya kita juga membantu mereka, 

ketika mereka buth bantuan apa kita support.  

B-30 CWU Pak, kalau destinasi wisata itu menarik, kan turis 

datang, datang itukan ke hotel, pak kalau di lombok 

itu berapa sih hotelnya? 

B-30 KPL yang bintang ada 83. kalau yang non bintang sekitar 

767  

B-31 CWU itu termasuk di senggingi? 
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B-31 KPL  senggigi,  semua itu yang merupakan hotel yang 

berkoordinasi terus dengan PHRI. 

B-32 CWU kalau hotel yang berhadapan langsung dengan pantai, 

itu apakah menjadi tanggungjawab hotel dengan 

pemerintah? 

B-32 KPL terutama hotel. Jadi mereka secara berkala bersihkan 

B-33 HS ada ndak pak kasus-kasus dimana ada sebagian hotel 

yang malah mencemari? 

B-33 KPL belum. Karena itu sudah menjadi kesadaran sendiri. 

Malah kalau sampai terjadi ita sendiri yang kejar  

bersama dengan teman hotel lainnya. Karena itu akan 

terkena semua. Jadi karena nila setitik rusak susu 

sebelanga. Nah itu yang kita hindari 

B-34 HS tapi itu bisa ya pak kalau di lombok, karena kan 

lombok terkenal sebagai destinasi wisata. Memang 

agak sulit kalau di surabaya karena kan di surabaya 

trademarknya kan kota industri. Manufaktur. 

Mungkin ini menjadi tantangan. 

B-34 KPL iya. Tapi kalau asosiasi, bergerak seperti kita disini, 

saya kira bisa.  

B-34 HS nah, asosiasi yang kami lihat ini biasanya 

menampungnya karena ada kegiatan. Seminar. Tapi 

arahnya bukan untuk datang ke wisata kenjeran.  

B-34 KPL itu disana, tapi kan kita perlukan orang untuk makan, 

bukan hanya dihotel tapi makan dimana gitu. Itu kan 

akhirnya destinasi daerah akan diminati karena semua 

dagangan disekitar lokasi bisa dibeli. Nah kemudian 

disana ada asongan juga ya?  

B-35 CWU ada.. Ada pak 

B-35 KPL nah sekarang terutama di pantai pantai mandalika itu. 

Blok sana bajunya begini blok sana bajunya begitu. 

Jadi ndak saling melanggar. Wilayahku ndak boleh 

dilanggar. Jadi ada batas wilayahnya. Nah awalnya 
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memang susah tetapi karena pemerintah aktif, dinas 

aktif, masyarakat aktif jadi kita tidak kesusahan.   

B-36 HS tapi itu memang kesadaran masyaratnya sendiri ya 

pak ya? 

B-36 KPL kan dimana-mana pasti ada yang nakal. Tapi yang 

nakal itu kita datangi. Kadang kita minta kopi dulu 

dirumahnya. 

B-36 HS oo.. Pendekatan personal. Sampai datang ke rumah. 

B-37 CWU brarti anggota PHRI berapa pak? Yaitu sejumlah 

hotel yang bapak sebut tadi? 

B-37 KPL kalau PHRI saat ini keanggotaannya lebih banyak 

hotel yang besar-besar. Nah di bawah iru kemudian 

ada kelompok-kelompok yang sama kita bina juga. Di 

bawah itu juga sama ada asosiasi yang kita bina. Ada 

yang house keeping ada macam-macam. Nah kemarin 

kita kumpulkan lalu kita bagi tugas. nah kamu yang 

IT coba kamu maksimalkan promosi. semua hotel 

gabung. nah nanti kamu yang lain siapkan makanan-

makanan yang enak. nah semua asosiasi itu di bawab 

PHRI. yang selama ini tidak pernah ada. dan sejak 

PHRI ini alhamdulilah kita rangkul semua.  

B-38 CWU sudah berapa tahun pak menjadi pengurus PHRI 

B-38 KPL saya 2016. desember. Nah syukurlah kita waktu di 

pusat itu dibilang lari. Karena saya bilang ya ndak 

bisa ndak lari wong tuntutan kok. Keadaan yang 

daerah kita yang menjadi destinasi wisata. Nah apa 

lagi yang kita lakukan? Saat gunung agung sedang 

dalam masalah, itu kan banyak daerah yang tidak 

tertolong, wisatawan juga mau pulang ketakutan. ada 

sebagian yang larinya kesini. nah kita bantu, saat mau 

pulang kita malah menyiapkan bus. dia dari manapun 

yang penting tamu kita akan bantu. karena kan 

biasanya sudah sampai airport maka tugas selesai, 
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nah kita enggak kita masih koordinasi dengan 

angkasa pura, dengan dinasi. kita koordinasi. kalau 

mau ke surabaya misalnya. lewat pelabuhan mana. 

karena kan ada beberapa yang tidak bisa lewat udara. 

nah salah sau contoh juga, karena tamu ini tidak bisa 

terbang maka harus extent maka kita kasih makan 

siang gratis misalnya. nah itulah artinya cara kita 

untuk memelihara customer-customer loyal. 

B-39 CWU dan responsive dengan situasi yang ada ya pak ya? 

B-39 KPL  iya bahkan kita nongkrong ke bandara kita tungguin 

bagaimana keadaannya. Sampai ada yang nangis lalu 

kita berangkatkan naik ferry dan dia telp ketika sudah 

sampai rumah. Nah jadi mereka senang  

B-40 HS nah jadi beda karakter ya. Masyarakatnya, 

B-40 KPL  iya disini juga kita lihat masyarakatnya juga sudah 

welcome. Tanpa dia harus dipengaruhi cara 

berpakaian atau apa. Misalnya wisatawan datang ke 

islamic center. Maka harus menggunakan kerudung 

bagi wanita. Standartnya harus ditutup. Nah keluar 

dari situ kembali ke pakaian mereka ndak masalah, 

akhirnya mereka berfikir juga. jadi jarang mereka 

yang mau buka buka disini jarang. dia pakai-pakaian 

yang sopan kalau dikota. kalau di pantai beda. kan itu 

pantai. nah itu pun juga masih sopan juga tidak ada 

yang sampai terlalu bebas.  

B-41 HS selain islamic center itu, adakah destinasi lain pak ? 

B-41 KPL ada pantai. Kemudian ada tempat tempat yang untuk 

kerajinan. Tapi di bulan puasa ini memang kita fokus 

ke islamic center. Kita selalu bersih-bersih, jadi kalau 

ada kunjungan kita siap sudah bersih.  

B-42 CWU pak, yang menggantikan pantai senggigi itu apa 

namanya? 

B-42 KPL pantai mandalika. Pantai pink juga. Pantai pink itu 
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jauh tapi infrastrukturnya masih ditata. Kalau jam-

jam segini pasirnya pink. Karena mungkin itu kena 

sinar matahari atau bentuk pasirnya yang berbeda itu 

jadi pink kalau kena sinar matahari. Kalau dari sini 

sekitar 2 jam lah. itu di lombok timur. nggak ada 

yang terlalu jauh lah kalau disini.  

B-43 HS sudah? Ada lag yang mau di gali? 

B-43 KPL nanti kalau butuh kan kita bisa ketemu lagi kapan-

kapan.  

B-44 CWU terimakasih banyak atas informasinya, sangat berguna 

sekali 

B-44 KPL iya sama-sama nanti kita ketemu lagi. 

 Summary Lombok memliliki lebih dari 700 hotel yang 

merupakan PAD utama dari pemerintah daerah 

Lombok. PHRI Lombok merupakan persatuan hotel 

yang berada di Lombok dan berkegiatan secara aktif 

membantu pemerintah daerah dalam menjaga 

kawasan wisata di Pesisir Lombok. Mulai dari 

kegiatan membersihkan pantai, berkontribusi pada 

kegiatan pemerintah dan sebagainya. Ketua PHRI 

Lombok, menyarankan untuk membenahi kenjeran 

dapat dilakukan dengan aspek pemberdayaan 

masyarakat, memperbaiki budaya mereka yg agak 

sulit menerima perubahan, dan membuat daerah 

tersebut menjadi daerah yang khas. 
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C. TRANSKRIP DINAS PENDAPATAN MATARAM LOMBOK 

Dokumen Wawancara Dinas Pendapatan Mataram Lombok 

Pewawancara CWU, HS, FS,YS 

Informan Kepala Dinas Pendapatan Mataram Lombok (DPEN) 

Tempat/Tanggal Lombok Jumat, 18 Mei 2018 

Waktu Pk 09.10-11.30 WITA 

 
 
Kod

e 

Pewawanara/Inf

orman 

Materi Wawancara 

 

C-1 CWU Terdapat salah satu wisata pesisir yaitu Kenjeran di 

Surabaya yang sampai saat ini kurang berkembang, bila 

dibandingkan dengan wisata Mangrove yang usianya lebih 

muda namun lebih sukses brandingnya karena ada sisi 

edukasi wisata dan lekat dengan aspek peduli lingkungan. 

Branding Kenjeran sampai saat ini belum dapat 

dibranding sebagai wisata keluarga, kami disarankan oleh 

LIPI untuk benchmark ke Mataram Lombok untuk 

melihat pengelolaan wisata dengan kontribusi masyarakat 

daerah, kontribusi dari dinas pariwisata terhadap 

perkembangan wisata terutama pantai dan pesisir dan 

apakah ini dapat disadari menjadi efek domino yang dapat 

meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan penduduk 

per kapita yang lekat dengan aspek kesadaran lingkungan. 

Kemarin kami sudah mendapatkan informasi dari PHRI, 

dinas pariwisata dan sesi industri kreatif, bagaimana 

mengembangkan pantai Ampenan. Bagaimana kebijakan 

pemerintah daerah untuk mensupport terhadap pariwisata 

dan bagaimana bapak ibu melibatkan stakeholder, ini 

tidak bisa lepas dari government ini ada support dari 

stakeholder, asosiasi, dari pelaku usaha seperti pak 

Hendri, masyarakat, kami ingin bapak ibu dapat berbagi 

informasi, bagaimanapun juga kalau di Mataram ini jauh 



	   94 

lebih baik manajemen pengelolaan wisata pantainya 

dibandingkan Surabaya 

C-1 DPEN Kami akan mencoba membantu apa yang menjadi 

keperluan bapak ibu sekalian. Luas kota Mataram ini 

adalah 62 km persegi, kecil sebetulnya, kalau dari sisi 

wisata pantai, kami hanya memiliki 9 km dari bibir pantai 

dan hampir 80% dari bibir pantai itu dihuni oleh nelayan, 

jadi disabotase lah kira-kira oleh mereka, karena nelayan 

biasanya menggunakan bibir pantai untuk parkir sampan, 

jadi ada sekitar 20% bibir pantai yang kami pakai untuk 

destinasi wisata. Sepengetahuan kami, karena kami juga 

bukan orang pariwisata, destinasi wisata kita yang 

pertama ada di Ampenan pantai Bung, kedua ada di 

sebelah selatan Mataram ada namanya pantai Gading, 

disana disajikan juga kuliner-kuliner khas pesisir ada ikan 

bakar dll. Itu dua wisata pantai yang kami miliki disini 

C-2 DPEN Di Mataram lebih banyak wisata kuliner didaerah Sayang-

Sayang, berbagai macam kuliner khas disajikan disana. 

Menurut kami, itu yang lebih menonjol disana, banyak 

sumber pendapatan daerah dari pajak restoran banyak 

yang diserap dari sana, kemudian intervensi dari 

pemerintah sendiri untuk pariwisata, kami dari 

pemerintahan berkomitmen untuk mempermudah dan 

mempercepat ijin dari pelaku usaha terutama perhotelan 

dan restoran, ini merupakan salah satu bentuk usaha 

mengembangkan pariwisata di kota Mataram. 

C-4 DPEN Dari sisi penganggaran dari Dinas Pendapatan sebenarnya 

hanya sedikit, karena hanya sedikit yang dikelola oleh 

Dinas Pendapatan Kota Mataram, beda lagi kalau dengan 

Lombok Barat. Penganggaran untuk pariwisata Kota 

Mataram hanya sekitar 2,5% saja. Karena destinasi wisata 

di Kota Mataram hanya sedikit. Untuk menciptakan 

destinasi wisata baru masih sulit untuk menemukan dan 



	   95 

mengembangkannya. Contoh: Kami akan membuat ikon 

di Kota Mataram di perbatasan antara Lombok Barat. 

Kami akan mencoba membuat mirip-mirip konsepnya 

seperti Monas. Inilah usaha kami untuk memulai destinasi 

wisata baru. Saat ini sudah dimulai tahap 1. Insyallah di 

bulan ini akan tahap 2. Setelah itu kami akan pindah ke 

taman-taman bunga dalam kota untuk dijadikan hutan 

kota. Karena penganggaran kami memang terbatas untuk 

hal seperti itu 

C-5 CWU Bagi wisatawan lokal yang dari Surabaya dan sebagainya 

kalau jalan-jalan ke Lombok, ke Senggigi, ke pantai 

Mandalika dan pantai-pantai lainnya, mereka tetap 

singgah ke kota Mataram untuk mencari hiburan. 

C-5 DPEN Ya, kami destinasi antara lah 

C-6 CWU Saya kira pengembangan potensi wisatanya akan terus 

baiklah 

C-6 DPEN Selain wisata memang pusat bisnisnya di Kota Mataram 

C-7 CWU 

 

Ketua Dinas Pariwisata, beliau mengemukakan ingin 

mengembangkan wisata halal jadi semua jasa, restoran, 

kafe, hotel, bisa menggunakan tagline halal itu karena 

identik dengan julukan “seribu satu masjid” untuk 

Lombok, saya rasa hal-hal unik seperti itu yang memang 

dapat menarik perhatian wisatawan. 

 

C-7 DPEN Memang sudah ada arah kesana bu. Karena motto dari 

kota kami adalah “maju, religius, dan berbudaya. 

Penekanan religius itu memang di halal itu sendiri. Saat 

ini memang masih ada hotel yang menyediakan layanan 

“tidak halal”. Itu jadi masalah besar kemarin sebelum 

mulai bulan puasa kemarin dan ada demo karena hal 

tersebut dan akan ditindak oleh pemerintah kota. 

 

C-8 HS Anggaran sebesar 2,5% ini kalau untuk wisata memang 
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tidak besar ya pak. PHRI kemarin mengungkapkan untuk 

menutupi anggaran yang tidak besar untuk aspek wisata 

memang ada upaya kontribusi masyarakat yang terlibat 

dalam memajukan pariwisata. 

 

C-8 DPEN Ya betul memang yang diharapkan dari PHRI hotel dan 

restoran juga membantu aktif terlibat dalam 

pengembangan wisata. 

C-9 HS Kami kemarin juga melihat di pantai Nipah Lombok Barat 

masih dikelola oleh masyarakat sekitar pantai. Apakah 

betul memang begitu pak? 

 

C-9 DPEN Iya kalau disana memang seperti itu pak. 

 

C-10 CWU Kembali lagi pak dalam hal pemerintah kota mensupport 

kemajuan pariwisata, untuk perijinan hotel restoran ini 

membutuhkan waktu berapa lama? Apakah sudah 

ditentukan akan memakan waktu berapa hari dan 

sebagainya? 

C-10 DPEN Ada di Dinas Perijinan. kami kurang tau detilnya, itu 

semua ada di SOP nya bu. Asal dengan persyaratan sudah 

lengkap 

C-10 DPEN Di pemerintahan kota Mataram, Semua ada SOP nya bu, 

bisa dapat langsung diproses dengan cepat asal 

persyaratan lengkap, misal ijin periklanan aja harus 

melibatkan 3 stakeholder. 

 

C-11 CWU Kami pernah kompare dengan pemerintah kabupaten 

Banyuwangi, bupati Banyuwangi mengatakan bahwa 

dibutuhkan support sejumlah hotel untuk mendukung 

pariwisata di Banyuwangi dan beliau juga mengatakan, 

“Saya tidak akan memberikan ijin lagi bagi hotel-hotel 

melati, minimum hotel kelas 3”. Mungkin hal ini 
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berkaitan dengan konteks sosial budaya lokal ya. 

Bagaimana kalau dengan pemerintah kota Mataram terkait 

kebijakan ini? 

C-11 DPEN Kalau di Mataram, lebih jelas ke perijinan. Kalau 

kebijakan seperti itu belum ada. Pemerintah kota sudah 

berupaya untuk mengatur. Suatu usaha yang misalnya 

lokasinya sudah tidak memungkinkan untuk ditambahkan 

di wilayah tertentu. Sepanjang tidak menganggu tata 

ruang kota. Intinya mungkin berkaitan dengan yang 

ditanyakan berkaitan dengan wisata pesisir,  kalau di kota 

lebih ke jasa nya terkait pengembangan wisata, kontribusi 

penarikan pajak restoran dan hotel. 

 

C-12 HS Kontribusi pendapatan dari wisata memang tidak besar ya. 

Kontribusi pendapatan terbesar apa ya pak kalau di 

Mataram? 

 

C-12 DPEN Kontribusi pendapatan terbesar dari pajak hotel dan 

restoran, ada 10 hotel bintang dari 150 hotel. Lebih 

banyak di Lombok barat dan Lombok Utara untuk 

pantainya. 

 

C-13 CWU Bapak ibu pernah dengar Kenjeran di Surabaya atau 

pernah kesana? Padahal itu sudah lama ada di Surabaya. 

 

C-14 DPEN Kami kira ke Lapindo, kok justru terkenal Lapindo. 

Karena biasanya kalau ke Surabaya diarahkan ke Sunan 

Ampel, Lapindo, langsung jalan lagi ke Malang. Mungkin 

bisa kerjasama dengan travel agen, pihak lurah dan camat 

sekitar Kenjeran kalau seperti itu. 

 

--15 CWU Ya memang brandingnya kurang pak, dan image nya 

buruk. Kemudian dikuasai oleh masyarakat Madura yang 
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notabene sulit untuk di ajak kerjasama. Sebetulnya ada 19 

obyek wisata di dalam wisata Pantai Kenjeran. 

 

 Summary 

 

Dinas Pendapatan menyampaikan bahwa hanya 

sekitar 2,5% dari total anggaran untuk pariwisata 

kota Mataram, sebab destinasi wisata kota Mataram 

hanya sedikit. Destinasi wisata pantai ada Pantai Bung 

di Ampenan dan Pantai Gading, destinasi wisata 

kuliner di daerah Sayang-Sayang. Rencana 

pengembangan destinasi wisata yang baru juga 

terkendala keterbatasan anggaran dan belum 

menemukan yang sesuai, misalnya saat ini pemerintah 

kota Mataram sedang membuat ikon kota dengan 

konsep mirip seperti Monas didaerah dekat 

perbatasan Lombok Barat, proses berjalan pada 

Tahap I dan awal bulan Juni akan ke Tahap II. 

Pendapatan daerah terbesar berasal dari pajak 

restoran dan hotel, di kota Mataram sendiri terdapat 

sekitar 150 hotel dan restoran, 10 diantaranya adalah 

hotel berbintang. Kontribusi dan dukungan terbesar 

justru datang dari masyarakat sekitar serta pihak 

PHRI Lombok dapat memajukan industri pariwisata 

Lombok. 
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D. TRANSKRIP DINAS PARIWISATA CILACAP 
 

Dokumen Wawancara Dinas Pariwisata  

Pewawancara HS, FS,YS 

Informan DPAR, Kasi Destinasi Wisata (DPARC, KDW) 

Tempat/Tanggal Cilacap Senin, 9 Juli 2018 

Waktu Pk 10.05-11.25 WIB 

 

Kode Pewawancara/Informan Materi Wawancara 

D-1 DPARC Di bawah penguasaan TNI. 

D-1 HS mohon maaf bu, boleh kami rekam ya? Supaya nanti 

pencatatannya enak. Jadi ini maksudnya dibawah 

penguasaan TNI gitu ya bu?  

D-1 DPARC sepanjang pantai cilacap 

D-1 DPARC tapi pengelolaannya sudah bersetifikat sejak tahun 2013. 

Pengelolaannya yang kita langsung kelola oleh Dinas 

Pariwisata, itu hanya tiga: benteng pendem, teluk penyu, 

dan widara payung. Itu yang dikuasai penuh dalam artian 

pengelolaannya oleh pemerintah daerah. pemerintah 

daerah tusinya dispora jadi masuk ke saya tentang tugas 

pokok sesuai fungsinya untuk pengelolaan tiga tempat 

wisata itu. tapi tempat yang lain selain pantai itu kan 

banyak dari timur, ada buncis, ada cemara sewu, ada 

sedayu, ada sodong, ada menganti, ada adipala itu pantai, 

bukit cemara sewu. Jadi ada pantai pantai cemara sewu 

ada bukit cemara sewu, ada kamulyan, jadi ini yang 

dikelola oleh masyarakat. Masyarakat dalam hal ini itu 

perangkat desa, bundas (badan usaha desa), bisa oleh 

pemerintah desa. gitu. Jadi, kami Dinas Pariwisata, 

pemuda dan olahraga, tidak mengelola beberapa tempat 

tersebut secara langsung, hanya sebagai. ya support. 

Berkaitan dengan kepariwisataan misalnya berkaitan 

dengan wisata pesona, hanya pada saat-saatn tertentu, 
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misalnya saat lebaran nih lebaran itu kan banyak 

pengunjung dari berbagai daerah. Memang langsung 

MoU dengan kami, bundas itu pemerintah desa MoU 

dengan Dinas Pariwisata dalam rangka 1. karcis. 

Karcisnya kan harus dikorporasi, kalau tidak kan menjadi 

pungutan liar. Terus, dalam rangka asuransi, proteksi 

terhadap wisatawan. Yang ketiga pajak, jadi kita hanya 

mengambil sebagian dana dari itu. Itu untuk 

insidentalnya. Itu hanya di ambil saat lebaran, seperti 

kemarin, tahun baru. hari-hari besar itu saja tidak seluruh 

hari besar. Begitu. Jadi pengelolaaanya memang, saya 

sedikit kesulitan dengankebersihannya. Kalau 

pengelolaannya langsung oleh Dinas Pariwisata, kami 

otomatis punya apa namanya, powerlah. Gitu. Tapi 

karena tanah berada dalam penguasaan TNI, dari 3 

tempat ini sudah masuk MoU nih, kabupaten dengan 

pangdam. Monggo pak monggo.. Tamunya udah datang 

ini. Nah ini, kasi saya yang menangani Destinasi Wisata. 

Nah ini tamunya dari Surabaya ya pak? Ini dapat kucuran 

dana dari LIPI. Dalam rangka, dari LIPI dalam rangka 

untuk meneliti kebersihan dipesisir.  Atau wisata dipesisir 

begitu. Ini dari Universitas Ciputra. Dalam hal ini kan 

tanah itu dalam penguasaan TNI, tetapi secara aset 

sebenarnya milik kementrian keuangan tapi delegasi 

pengunanya adalah panglima atau PANGDAM. Sejak 

tahun 2013. Nah tempat sekian banyak ada sekitar 21 apa 

ya pak? 21 lokasi pesisir di cilcap itu, tetapi yang dikelola 

langsung oleh pemerintah daerah yang tusinya langsung 

hanya tiga.   

D-2 KDW pantai pesisir ada 11.  

D-2 DPARC 11 pantai. 11 Destinasi Wisata. Tadi yang saya sebutkan 

dari jetis, jetis ada 3, jetis, bungsur, cemara sewu, terus 

belum lagi ketapang indah, sedayu ada adipala, ada 
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sodong bunton. Nah yang kita kelola hanya tiga. 11 ya 

pak. 11 wisata di pantai. Tetapi yang dikelola hanya tiga. 

Lha kalau yang lain dikelola oleh ada kokdarwis. 

D-2 KDW ya prinsipnya oleh desa.  

D-2 DPARC tapi desa itu kan juga pemerintahan. Jadi yang melakukan 

itu adalah organisasi desa. Bisa bumdes, bisa yang lain.  

D-2 HS baik.  

D-2 KDW sementara ini untuk status tanah masih dalam proses. 

Masi dalam proses karena kan ada peraturan bahawa 

sepadan pantai kan itu kan merupakan milik publik.  

D-2 DPARC Nah itu di jawab keras. Ya, betul itu memang sepadan 

pantai, tetapi kan dalam kondisi dalam penguasahaan 

TNI. Ya betul pak, tapi penguasaannya untuk apa? Untuk 

pertahanan kan ? Jadi kalau sudah business oriented udah 

keliru. Konflik interest nya cukup makan otak.  

D-3 HS baik bapak ibu mungkin saya perkenalkan dulu kami dulu 

dan tujuan kami kesini untuk apa. Jadi perkenalkan dulu 

pak nama saya Pak Hendro, Bu Fanny, dan Bu Yoseva. 

Sebetulnya kami berempat pak, kebetulan ketua kami 

merangkap sebagai dekan di fakultas kami, dan kebetulan 

beliau harus ke jakarta.  Jadi tidak bisa ke Cilacap. Kami 

ini kebetulan tim peneliti dari ciputra mendapatkan hibah 

dari LIPI. kHususnya skemanya adalah DDRG. DDRG 

itu memang penelitian tentang oceanografi. Tentang 

potensi di wilayah pantai pesisir. nah tujuan kami 

sebenarnya gini pak bu. Kami punya pantai Kenjeran di 

Surabaya dan banyak destinasi-destinasi yang menarik 

disana. Cuma kita melihat itu masi banyak yang belum 

minat untuk pergi kesana. kami melihat juga selama ini 

proses pengelolaannya tidak terintegrasi. Nah dari sana 

lah kami menawarkan diri ke LIPI, kebetulan akhirnya 

LIPI menyetujui. Nah kami dapat dana, ini sebenarnya 

multi years pak. 2 tahun. Dan pada saat kami menyusun 
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itu ada dua lokasi yang disarankan kepada kami untuk 

melakukan benchmark. 1 melakukan benchamarking. 

Yaitu melakukan studi banding satu adalah lombok. 

Kenapa kok lombok? kenapa kok bukan bali yang lebih 

terkenal? Karena lombok itu di katakan pengembangan 

wisatanya baru dimulai dan kemudian kedua itu adalah 

Cilacap. kami sempat juga heran. Kok cilacap gitu ya? 

Nah ternyata disana kami dapat informasi kenapa kok 

studi bandingnya ke cilacap karena dia anggap dari info 

yang kita terima Cilacap itu sebenarnya kalu di Indonesia 

boleh dikatakan memiliki proyek pengembangan yang 

terintegrasi pertama kali justru di Indonesia. Nah itu lah 

kenapa kami kok disarankan ke Cilacap dan Lombok. 

Nah penelitian kami nanti begini, kami ingin memetakan 

potensi yang ada di kenjeran itu kemudian, ini nanti akan 

menjadi usulan ke pemprov. Untuk bagaimana sih nanti 

kita mengembangkan wisata. Dengan memperhatikan 

beberapa aspek pak, yaitu budaya, edukasi, dan ujung-

ujungnya nanti peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Nah itulah kenapa kok kami sampai disini, karena 

memang kami dianjurkan bu. untuk studi banding disini.  

D-4 DPARC kalau proyeknya sih sudah, itu berkaitan dengan sedekah 

laut. Jadi saya pernah ke kementrian kebudayaan. Waktu 

itu kan pariwisata dan kebudayaan. Maaf. Kementriaanya 

pendidikan dan kebudayaan. Tapi dulu pariwisata dan 

kebudayaan. Itu ada dana hampir 1 Milyar ya pak. dalam 

rangkaya macam mcam. bisa kebersihan, ya sosialiasi 

yang diisi dari Yogyakarta. Seminarlah. Jadi dana 1 

Milyar dari kementrian itu untuk seminar, untuk 

medukung kegiatan kebudayaan. Tapi budaya yang 

pesisir laut. misalnya sedekah laut. Ada sedekah Laut, 

ada voli pantai antar nelayan, ada lomba penjoy, ya itu 

tahun 2016. 2 tahun yang lalu. itu kami pernah sempat 
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kerja sama. Tetapi memang, kerjasamanya dengan 

kebudayaan yang berkaitan dengan pesisir. dan sukses ya 

pak. Rame 

D-4 HS kami ini begini pak bu, belajar bagaimana aspek 

merangkul masyarakatnya akhirnya bagaimana pantai itu 

menjadi milik bersama. Kemudian kami belajar dari 

lombok itu luar biasa, jadi panati itu benar-benar 

diserahkan kepada masyakarat setempat untuk dikelola. 

Sehingga mereka mengelola kebersihannya, ngelola 

semuanya itu di pantai Nipah ya waktu itu? jadi itu benar-

benar masyarakat yang digerakkan.  nah hal-hal yang 

seperti ini emang tidak ditemukan di Surabaya. Kami 

kesulitan untuk mengajak warga bekerjasama. nah, 

mohon maaf kalau dari pesisir kenjeran Surabaya itu kan 

ada dari etnis tertentu yang memang susah sekali untuk. 

apa ya namanya. jadi mereka kalau sudah yang 

dikerjakan ini ya ini. sulit sekali untuk berubah. ini 

menjadi halangan untuk pemkot dalam merubah wisata 

tersebut. Nah, ini yang ingin kita gali bagaimana 

kemitraan dengan masyarakat.  

D-4 DPARC kalau di Cilacap itu sebenarnya terintegrasinya berawal 

dari melihat saja suasana pantai yang kotor gitu. Disini 

banyak sekali lembaga lembaga yang mau berpartisipasi, 

misalnya ini ada anak dari SMK-SMK yang setiap hari 

sabtu bergotong royong untuk membersihkan pantai. 

Awal-awalnya begitu ya pak. Terus persatuan TNI ini 

dari KODIM lah. TNI disini kan ada KODIM, ada CPM, 

terus persatuan angkatan laut itu ya sering begitu. Kalu 

TNI terutama yang turun tangan bersihnya luar biasa. 

Terus ada organisasi-organisasi baik itu kepemudaan, 

lansia, atau apa itu memang hampir setiap minggu ya pak 

ada. kalau sekarang tidak lagi dikondisikan malah izin. 

Bu kepala dinas besok hari jumat tanggal sekian kami 
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akan bersihkan pantai dan lalu mengerahkan sekian orang 

untuk kerja bakti.  

D-4 KDW gerakan anti sampah ada, MTA juga mengadakan 

kegiatan itu, terus ada juga perguruan tinggi, club mobil 

juga. 

D-4 DPARC Jadi pihak pemerintah sekarang malah pasif, artinya dulu 

waktu awal mencoba ayo STM, SMA hari jumat 

misalnya. Kalau satu sekolah saja sudah mengeluarkan 

sudah berapa ratus itu yang membersihkan pantai.  Jalan 

dari selatan sampai utara dibersihkan. Nanti kita hanya 

menyiapkan plastiknya. Nggak papa mereka walupun 

nggak ada minum nggak ada apa yang penting kerja 

bakti.  

D-4 KDW kalau masyarakat itu, karena kawasan teluk penyu itu 

adalah kawasan campuran dengan pemukiman nelayan, 

sehingga kegiatan itu biasanya dilakukan setiap jumat 

kliwon.  

D-5 DPARC setiap jumat kliwon masyarakat keluar. 

D-5 YS ada hubungannya dengan budaya ndak bu? Kenapa kok 

jumat kliwon? 

D-5 DPARC iya. Karena kan jumat kliwon tidak melaut. Mereka tidak 

melaut sama sekali. Ada filosofinya. Nah ini pakarnya 

juga ini. 

D-5 KDW ya karena keyakinan para nelayan itu, bahwa jumat 

kliwon itu adalah hari yang dikeramatkan. Dan kalau mau 

melakukan sedekah laut, membuat sesaji, dalam bulan 

suro itu mengambilnya hari jumat kliwon.  

D-5 HS itu waktu jumat kliwon itu acaranya apa pak? Bersih 

bersih lalu apa pak? 

D-5 KDW otomatis. Itu karena mereka libur, maka otomatis bersih-

bersih. Bahkan ketika ada rapatpun mengadakannya saat 

jumat Kliwon.  

D-5 DPARC ya hanya karena mereka tidak ke laut kan posisinya 
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dirumah, jadi ya kalau lagi jumat kliwon banyak yang 

bersih bersih. Ya tidak semua di pantai, kalau lingkungan 

rumahnya tidak di daerah pantai mereka membersdihkan 

selokan-selokan yang ada di depan rumah mereka. tapi, 

ya kalau yang di pantai ya di gerakkan di pantai.  

D-6 HS Nah itu pernah ndak pak dibungkus menjadi satu event 

yang menarik? Sehingga turis asing itu melihat kan akan 

senang.  

D-6 DPARC kalau disini kalau di kemas seperti itu sih belum. Karena, 

turis asing disini sama sekali belum ada. Paling orang 

asing datang kesini bukan karena tour tapi karena kerja. 

Sebenarnya banyak destinasi yang bagus, seperti 

nusakambangan tidak ada di manapun, jadi disini itu 

kalau keteluk penyu, disini nusakambangan, disana 

benteng pendem itu tidak ada ditempat lain. Hanya tadi, 

pengelolaannya sdikit tersendat-sendat karena dalam 

penguasaan TNI. Contoh, jam 6 sudah nggak boleh gitu. 

Jam 6 kan sudah nggak boleh karena berkaitan dengan 

objek fital Pertamina. Itu juga TNI yang menyewakan.  

D-7 HS kilang minyaknya itu disebelah mana bu?  

D-7 DPARC di bawah tempat kita wisata. Sekian meter lah. Didaratan 

tetapi di dekat tempat wisata kita, kan kalau seperi itu 

mau dibangun ya tidak mungkin karena di bawahnya ada 

minyaknya.  

D-7 KDW kalau sampah itu ada 2 karakter mas, kalau pas angin 

timur, dan juga pas mulai hujan itu mulai banyak sampah 

datang. Karena kan gini banjir dari gunung-gunung lari 

ke sungai. Sungai-sungai bermuara ke laut. Dari laut 

terombang-ambing ke mana-mana. Dan gelombang ini 

membuang sampahnya ke pantai.  

D-7 DPARC  dan pesisir ini kan tertutup oleh nusakambangan jadi lai 

pantainya, kalau pantai lain kan mbaliknya bisa di bawa 

lagi, kalau ini dilemparnya kedalam lalu ndak bisa balik 
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ke luar lagi. Kalau sudah sampah datang itu ngeri banget. 

Ratusan trek mbak. Saya pernah menangani sendiri. Ya 

tanya ini. 

D-7 KDW iya sekarang ambil besok sudah penuh lagi.  

D-7 DPARC  ya sekali ngangkut sepuluh truk lah.  

D-7 KDW nah kadang sudah banyak pun dibiarkan karena 

tenaganya sudah nggak nyampai 

D-7 DPARC iya. Ora sumbut lah. Tapi itu kalau hanya ada angin 

timur. Angin timur setiap tahun mesti ada ya pak? 

D-7 KDW  kalau angin timur tidak begitu banyak sampahnya, kalau 

angin timur kan saat musim kemarau. Tapi kalau saat 

musim penghujan dengan adanya banjir di daratan yang 

membawa sampah masuk ke sungai, sungai masuk ke 

laut. Lha itu di bawa gelombang, walaupun tidak angin 

timur, karena gelombangnya itu selalu ada, nah itu yang 

membawa sampah banyak.  

D-8 HS salah satu aspek yang kita teliti ini kan berkaitan dengan 

lingkungan, dan panatinya ini kan susah bersihnya pak, 

itu karena banyak industri. Surabaya kan banyak industri, 

itu kan kadangkala limbahnya buangnya disana. Itu jadi 

kesulitan kami juga untuk membersihkan pantai. Nah 

apakah disini selain sampah juga ada industri yang 

membuang limbahnya di laut?  

D-8 KDW  kalau industri ndak ada. Kalau di pantai teluk penyu itu 

memang kendalanya perahu-perahu nelayan yang ditata 

jadi kami sulit membersihkan secara maksimal karena 

disana banyak perahu-perahu nelayan. Tapi memang itu 

menjadi salah satu ciri khas pantai telu penyu yang 

memiliki warna warni itu ya yang memang seperti itu. 

D-8 HS  ya. Ya memang menjadi keontettikannya cilacap berada 

disitu.  

D-8 DPARC kalau perusahaan banyak industri ya pak? 

D-8 KDW tapi tidak ada yang membuang limbah karena sudah 
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diarahkan.  

D-8 DPARC ya ada, tapi sudah disterilkan limbahnya itu. Kayak itu ya 

pak, kali anget. 

D-8 KDW  nah itu kan di kawasan sungai, nah kalau di sepadan 

pantai  ada PLTU. PLTU aja sudah dilokalisir sendiri. 

Tidak di kawasan wisatanya. Karena cilcapa kan memang 

sepanjang pantai  nah dari sekian kilometer , nah dari 101 

km itu nah itu zona-zona wisata dan yang bukan zona 

wisata sudah terbagi sendiri. 

D-8 HS  PLTU nya yang justru dipantai sana ya pak ya?  

D-8 KDW  dipantai tapi tidak dikawasan pantai wisata.  

D-8 HS  iya kalau kemarin kita belajar ke lombok, pantai apa itu 

yang ada kilang minyaknya? Ampenan itu lho. Itu,  nah 

ini sebenarnya mereka ada dari perancis itu mau 

menggelontorkan dana untuk pengembangan wisata, 

Cuma akhirnya pemerintah perancis itu akhirnya 

mengundurkan diri. gara-gara disana itu ada kilangnya 

pertamina.  nah itukan tercemar. Mereka meminta 

komitmen Lombok utnuk bisa ndak membersihkan itu. 

tapi kan ternyata tarik ulur antara pusat dengan daerah. 

Dan pusat itu lebih memberatkan pertamina.  Akhirnya 

mundur kan gitu.  

D-8 DPARC kalau disini kadang-kadang yang mebuat tercemar adalah 

minyak. Minyak kadang-kadang tumpah. Itu tidak 

merugikan pariwisata tapi yang rugi nelayan. Ikannya 

mati. Ngamuk. Nelayannya ngamuk.  

D-8 KDW mengambil contoh yang dari pencemaran ada, contohnya 

pantai widara payung . Itu tanpa pencemaran karena 

belum ada industri disana. Makanya tadi disampaikan ada 

11 pantai. 

D-9 HS yang kedepan punya potensi luar biasa yang mana pak? 

Katakanlah kalau ada investor 

D-9 KDW semua aslinya. Cuma yang sudah ada namanya kan pantai 
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teluk penyu. Nah memang dari saya belum lahir memang 

sudah tertulis pantai teluk penyu. 

D-9 DPARC  teluk penyu, benteng pendem, widara payung itu yang 

terkenal.  

D-10 HS bu, kami jadi ingin tau, kontribusi pariwisata ke PAD itu 

besar ndak?  

D-10 DPARC PAD baru target 2,5 M dari tiga tempat itu yang lainnya 

hanya menyumbang sangat-sangat minim. 

D-11 YS terus kalau misalnya yang sampah tadi itu bu yang 

banyak sekali dipantai itu, setiap harinya sampahnya 

dikelola seperti apa bu?  

D-10 DPARC sampahnya kita kirim ke TPA. Tempat pembuangan akhir 

sampah. 

D-10 YS disana nggak sampai overload gtu bu?  

D-10 DPARC disana ada yang diproses apa ya pak? 

D-10 KDW  ada yang diproses  

D-10 DPARC  ada juga yang mendatangkan dari mana itu ya? Saya 

kurang tau persis lah. Tapi ada cara, cara pengelolaan 

sampah. Di DKLH apa ya? 

D-10 KDW nggeh.  

D-10 DPARC  kalau kita hanya kirim aja.   

D-11 HS nah, bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat pesisir? 

Yang di cilacap ini, yang katakanlah mayoritas 

masyarakatnya sebagai nelayan. Karena kalau ditempat 

kami itu, ya tadi seperti saya katakan, rata-rata mereka 

adalah etnis madura jadi pada saat mau diajak berubah itu 

susah sekali. sehingga kesejahteraan mereka pun akhirnya 

tidak bisa dinaikkan. 

D-11 DPARC kalau disini, mungkin penelitian yang spesifik tentang 

bagaimana kesejahteraan , disini nelayan jalan. Lebih 

dominannya di pariwisatanya. Dari sapta pesona. Efek 

dari pariwisata itu  kan kesejahteraanya  secara otomatis 

ikut 
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D-11 KDW iya. Misal kerajinan kerang, terus penjualan hasil laut itu.  

Baik basah maupun keringa maupun ikan langsung  atau 

ikan bakar. 

D-11 DPARC trus parkir, parkir kita serahkan pada wakga setempat. 

Kita MoU juga tapi sebagian untuk pajak  30 %, 70 % 

untuk masyarakat jadi ya warga setempat ikut menikmati 

gitu.  Terus pedagangnya juga tidak jauh dari situ, kalau 

ada pedagang yang sudah paten, paling yang lain ada 

yang asongan. 

D-11 KDW  terutama kalu lebaran. 

D-12 HS  pak besok kan kita mau apa ya. Ke lokasi ya. Kira-kira 

dari pertemuan itu kira-kira bapak dan ibu bisa sarankan 

kami sebaiknya observasi kemana ya? Selain teluk penyu 

tentu saja  yang mungkin wisata yang punya potensi  

kedepan dan masi perlu diperbaiki karena kan tadi ada 11 

ya Destinasi Wisata, kira-kira yang mana. 

D-11 DPARC  ya teluk penyu pun masih jauh bahkan belum  sesuai 

dengan yang ingin kita konsepkan karena itu tadi 

kendalanya. Krena kalu kita nih punya perencanaan. 

Teluk penyu itu akan dijadikan zona eksklusif 

sebenarnya. Jadi pedagangnya ditata kita sudah membuat 

gedung-gedung cafetarianya. nah itu sudah ada, tapi 

sampai hari ini belum dipakai  nah itu masih rencana, jadi 

rencananya di depan benteng pendem itu  pengen menjadi 

tempat wisata yang ekslusif  karena disebelah utaranya 

itu bercampur dengan masyarakat. nah jadi kalau di 

campur dengan masyarakat, untuk penarikan retribusi  

karcisnya, itukan kalau orang setempat nggak mungkin 

ditarik, dan kalau dibiarkan. Lepas-lepas begitu saja, 

Maka wisatawan akan bilang"lho kok itu tidak ditarik, 

kok saya ditarik." padahal itu warga setempat. ya itu agak 

sulit jadi kepengen sebenranya ada zona ekslusif yang 

zona bayar ada zona yang milik masyarakat. Kalau ke 
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pantai hanya sekedar makan, atau ingin beli ikan, kan 

sebenarnya nggak bayar juga nggak masalah mestinya. 

Tapi itu  masih dalam impian. Tapi kafetaria sudah kami 

bangun  tinggal nanti kita tindak lanjuti  agar benar-benar 

pantai itu. Ke panati itu kan kita melihat view ya, nah 

kalau pantainya sudah rapet sekali, bahkan yang sebelah 

sini itu tadinya di pantai ada bakul semua lalu semua 

minggir turun semua. Jadi sekarang sudah tidak ada yang 

ditanggul untuk jualan nggak ada. Dalam artian 

permanen. Kalau duku sampai tembok sana sudah. Ya 

pada tahun 2015 ya pak. itu digusur semua.  

D-11 HS  itu yang mau dilihat malah ketutup ya bu? 

D-11 DPARC iya. Sekarang viewnya udah keliatan. Ke pantai kan kalu 

ada yang nggak mau ceburan kan liat viewnya. Nah kalau 

gitu kan bisa jaln baru disebelah sini warung-warung. 

Sekarang sudah jalan itu sudah bisa lihat view.  

D-12 KDW  nah kita itu membuat itu tidak menggunakan dana APBD, 

nekat. Tapi kalau daei pengandaran saja dari tahun 2001 

sudah 3 M. Yang penting siapapun yang mau mengelola 

yang penting pajaknya masuk ke kita.   

D-12 DPARC Kalau semua pantai saya yang kelola, saya bernai 

menjamin akan bisa naik 100%. Nah masalahnya, warga 

itu mulai terdoktrin bahwa tanah tersebut adalah milik 

TNI. Dan ada beberapa oknum yang memanfaatkan itu, 

dengan membuat wisata dan seolah-olah memberikan 

karcis parkir padahal itu bukan dari pemda. Masyarakat 

seakan di backup dari belakang. Nah, akhirnya 

masyarakat di doktrin secara tidaklangsung bahwa tanah 

itu adalah milik TNI. 

D-12 KDW Nah, jadi kan sebenarnya Cilacap itu merupakan daerah 

pertahanan, tapi apabila ada perang. Tetapi apabila tidak 

ada perang kan kalau dimanfaatkan kan jadi baik, toh 

kalau memang ada perang ya kami persilahkan untuk 
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menggunakan, monggo, masyarakat nanti ya pasti pada 

pergi semua.  

D-13 HS kalau kemarin kita ke Lombok itu, Lombok itu juga 

dijadikan salah satu Destinasi Wisata halal di Indonesia, 

jadi selain Aceh. Pertama pasti Aceh kedua ini Lombok. 

Tujuannya adalah jadi kalau datang ke Lombok itu ciri 

khasnya kan yang tadi itu halal itu. Nah, hal-hal yang 

seperti itu, dimana nanti ada kekhasan yang nantinya ada 

di CIlacap itu, apakah nanti masuk ke dalam Blueprintnya 

Rencana strategisnya Dinas Pariwisata. 

D-13 DPARC Ya wisata itu kan sebenarnya ada wisata edukasi, ada 

wisata apa namanya, religi. Ya sebenarnya wisata itu 

semua tempat yang bisa dilihat apapun bila dinikmati 

keindahannya kan bisa jadi tempat wisata. Kita disini kan 

sebagai tusinya, silahkan siapapun yang mau mengelola 

wisata monggo, tapi pajaknya tetap harus masuk ke kita. 

Dan mestinya tidak keluar dari undang-undang 

kepariwisataan. Ya, blueprint yang kita buat ya 

sebenarnya posisinya adalah wisata-wisata yang sedang 

kita jalankan  yang ada, bagaimana meningkatkan 

fasilitas dan PAD nya. otomatis kan kalau fasilitas 

bertambah, pengunjung datang PAD kembali lagi banyak. 

Tapi kalau fasilitas begitu saja, 10 tahun begitu saja kan 

orang tidak mau ke situ. Nah itu sambil mengembangkan, 

masyakarat sekarang cenderung kembali ke alam. 

Sehingga tumbuh dimana-mana wisata alam. Misalnya 

tumbuh seperti komit forest, ini menjadi tempat-tempat 

selfie. Pengembangannya menjadi seperti apa yang 

menjadi komitmen rakyat. Jadi kalau kita yang preintahke 

jadi tempat wisata, malah ndak jalan. Nah ini didukung 

dengan program kementrian tentang desa wisata. 

Kelompok sadar wisata. Sehingga sekarang sedang 

berlomba-lomba menciptakan desa wisata. Nah desa 
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wisata itu tidak harus punya tempat wisata tapi apa yang 

ada dalam kekayaandesa itu, misalnya kalau di semarang 

ini ada kampung pelangi itu kan rekayasa manusia dalam 

koridor yang sangat sempit menjadi Destinasi Wisata. 

Misalnya, disini saja ada 1 pendukung wisata misalnya 

curug, curug curug tau ya? air terjun. Nah, disitu 

misalnya da kekayaan yang lain misalnya budaya 

setempat, ada penanaman apalah misalnya. Kalau disini 

semangka ya pak ya? ini kan bisa menjadikan satu 

Destinasi Wisata. Dan memang pemerintah sedang 

menggalakkan desa wisata yang efek dari desa wisata ini 

bisa mensejakterakan warga sekitar. dengan adanya desa 

wisata itu kan nantikan di petakan paket-paket wisata. 

Iya, jadi wisata ke mall kan sekarang sudah mulai redup. 

Jadi sekarang malah ada gunung sedikit lalu diberi tempat 

selfie sudah rame. Uda Back to Nature ya.  

D-14 HS Kalau di Ciilacap itu desa wisatanya dimana ya pak ya? 

Yang kira-kira kami ini jadi tertarik untuk observasi ke 

sana.  

D-14 DPARC desa wisatanya ada di karangbanar, jetis, Cilacap paling 

timur, ada desa wisata karang benda, desa wisata widara 

payung, gentasari, galiluhur itu yang sudah di SK kan 

bupati.  

D-14 KDW Nah ni program 5 tahun kedepan ini, dari sepuluh tambah 

empat. 

D-14 HS itu kalau desa wisata itu dikelola dengan baik itu, bisa 

menjadi luar bisa lho, itu seperti waktu kami ke lombok 

itu, itu kan kami diarahkan ke desa Sade, Sade itu ya 

sebernarnya ya Cuma rumah penduduk yang punya 

lumbung padi, Ya itu saja yang dijual. tetapi ternyata 

orang itu suka sekali dengan itu. Terus mencoba menenun 

sendiri. Jadi kalau sebenarnya dibilang ada keunikan 

kayak apa gitu ya nggak ada. Cuma mereka pinter 
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mengemasnya tadi menjadi paket paket wisata, dan luar 

biasanya kesejahteraan masyarakat disana akan 

meningkat. karena mayoritas sudah tidak mengandalkan 

bertani, sudah mengandalkan itu saja.  

D-14 KDW kalau lokasi itu di datangi banyak orang, lalu oarng 

tersebut membwa banyak uang lalu kan lokasi tersebut 

menjadi sejahtera.  

D-14 DPARC dan teori akademisi di prakterkan di lapangan jauh 

berbeda. Apalagi ilmu yang diperoleh diterapkan di 

pekerjaan.  

D-15 HS terus gini pak, lalu swasta sendiri bagaimana dengan 

kerjasamanya? 

D-15 DPARC CSR nya. 

D-15 HS CSRnya ya. Karena nanti siang itu kita akan bertemu 

dengan ketua PHRI, jadi kami juga ingin menggali. Nah 

kalau pagi ini kan kami ingin melihat dari sisi 

govermentnya pemerintah, kalau nanti siang kami akan 

melihat dari sisi pelaku usahanya. Nah pola kemitraannya 

bagaimana ya pak ya?  

D-15 DPARC ya karena sebenarnya kita sudah rapatkan antara PHRI, 

guide, kami juga sudah membuat paket hemat juga, 

PAHE. Tapi kan juga kembali ke masyarakat kalau kita 

sudah sosialisasi, tapi kalau masyarakatnya tidak sadar 

kan ya sulit. Nah, tugas kita adalah bagaimana 

menyadarkan semua. Kalau PAHE ini jalan, maka bila 

kulinernya jalan, semuanya jalan. Ini kan jalan semua. 

D-16 HS PAD yang dari perhotelan ini banyak pak? 

D-16 KDW itu yang langsung nangani BPKAD  

D-16 HS Karena kemarin kami ke mataram itu sebenarnya mereka 

hanya punya 3 pantai saja. Tapi PAD nya itu justru 

kontribusinya dari Hotel. Ada 800 hotel lho pak dilombok 

itu. Dan saya juga kaget, kota lombok mataram itu kan 

tidak besar kan. Kurang lebih kan seperti Cilacap kan. 
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tapi ada 800 hotel  dan itu ternyata kontribusi PAD nya 

luar biasa.  

D-16 KDW  kalau di Cilacap itu hotelnya masih terbatas, tetapi sudah 

mulai banyak bermunculan.   

D-17 FS kalau yang ngankuti sampah itu dari dinas kebersihan? 

D-17 DPARC nggak itu dari sini. Jadi tempat wisata itu, kita kan punya 

tenaga honorer, tenaga kebersihan lah. Di setiap tempat 

wisata hampir sekitar 20 digaji dari pemda. Ya UMR 1,3 

ya pak?  

D-17 FS  uda di bagi brarti ya? 

D-17 DPARC iya sudah tak bagi zona. Misalnya di teluk penyu ada 

berapa? 20 pa ya? 

D-17 KDW di teluk penyu ada 15 tetapi dibagi 2 sebagian di loket 

sebagian di dalam. 

D-17 DPARC misal sudah 15 orang nih. Sudah dibagi zonanya masing-

masing. Nah sudah dipetakan disitu. Zona ini tugasnya A 

zona itu tugasnya B. Jadi kalau kontrol kita tinggal lihat 

zonanya. Kalau zonannya masih kotor kita panggil orang 

yang bertanggung jawab disitu. itu kerjanya tiap tahun 

kita MoU Kembali. Kalau memang satu tahun itu tidak 

beres kerjanya kita outkan. 

D-17 KDW tapi terbantu juga oleh pedagang. 

D-17 DPARC disekeliling pedagang nyapunya dikumpulkan, nah nanti 

zonanya nanti itu yang menangani zonanya itu. Tapi ya 

emang kadang-kadang naik di Instagram, kotor, kayak 

lebaran contohnya. Ah. Tenaganya uda nggak kuat. 

Kebanyakan Sampahnya, dan kalau lebaran kan tidak 

mungkin ngangkut sampah. Kerjanya harus jam 12 

malam. Itu yang akhirnya segera terbengkelai itu kalau 

lebaran. kalau hari-hari biasa ya nggak begitu lah.  

D-17 KDW kalau lebaran panen sampah. Bisa 3 hari nggak selesai  

D-17 HS itu nggak pernah membuat gerakan, yang melibatkan 

anak-anak sekolah, rame begitu. 
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D-17 DPARC awal-awalnya. Tapi sekarang nggak diperintah sudah 

minta sendiri kok.  

D-17 KDW kalau lebaran kan semuanya libur, pada nggak mau. 

Padahal sampah itu numpuknya kalau lebaran. Ya 

terbatas orang-orang kita kalau lebaran. 

D-17 DPARC sehari bisa 13.000 pengunjung pak. 

D-17 KDW kadang kita nek dengan para juru tulis itu. Lebaran baru 5 

hari sampahnya dipotret sampahnya numpuk. Padahal itu 

Cuma waktu lebaran. Itu karena kita lebum sempat. 

Karena kita kerjanya hanya paginya. Truk sudah mau 

ngangkat sampah nggak bisa karena penuh. Akhirnya ya 

kita tumpuk sampai seminggu.  

D-17 FS brarti pedagangnya juga membayar untuk retribusi begitu 

bu? 

D-17 DPARC hanya seminggu 3000 untuk pengangkutan sampah saja  

D-18 HS bu, tadi kan saya tanya sinergi antara swasta dengan 

pemda. Kami juga melihat dari tempatnya Bu Yoseva itu 

kan luar biasa. Dan banyak tempat tempat wisata itu 

milik swasta tetapi yang mempromosikan adalah 

pemerintah daerah. Seperti yang kalau malam itu BNS, 

nah yang getol mempromosikan itu justru pemerintah. 

Nah rencana-rencana seperti itu belum ada ya bu ya?  

D-18 DPARC sebenarnya sudah, kita sudah centralistik di kominfo, dan 

disetiap SKDP kan punya wadah untuk promosi itu. 

Kembali kalau ke swasta, kita kalau berkaitan dengan 

swasta, pengola pelaku wisata ya masih sangat kecil 

kontribusinya. Diolahnya biasanya perorangan, 

waterboom itu perorangan. Lahan sendiri dikelola sendiri 

nah kayak gitu. Ke pemerintah tentu saja ijin dan 

pajaknya. Tapi tempat wisata yang ada dicilacap, jadi ada 

31 wisata itu yang milik pemda satu-satunya hanya air 

panas cipare. Yang lain masih harus kerjasama, seperti 

kalau pantai  harus kerja sama dengan TNI dengan desa. 
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Kalau pegunungan misalnya ini ada gunung selok, ada 

srandil, ada kemit forest, ada curug-curug. Itu kan kita 

kerja sama dengan perhutani . tapi hanya kerjasama nanti 

kita hitung karena dia yang punya lahan. ya miriplah 

sebenarnya dengan TNI ya pak? Cuma kan TNI ini kan 

pantai kan tidak bisa di sertifikat. Mangkannya tanah 

dalam penguasaan TNI, nah kalau perhutani kan jelas, 

tanah milik perhutani. Kalau pihak swasta keontribusinya 

ya CSR nya. Misalnya pelindo kita minta kemarin dikasi 

untuk perbaikan WC. BPD kita diberikan untuk megecek 

dan sebagainya. Jadi kerjasama dengan pihak perusahaan 

dalam hal ini ya sangat terintegrasi, bahkan karena disini 

banyak perusahaan besar sudah dikoorsinasi dengan 

bupati Jadi pada tahun ini tiu berapa sih prediksi CSR 

yang akan masuk. Jadi peneglolaan swasta disini hanya 

perorangan. Perorangan yang sejenis waterboom, kolam 

renang kolam renang ya pak? Tapi kalau swasta yang 

besar milik swasta mana toh? 

D-18 KDW nggeh. Ya sari rasa itu 

D-18 DPARC ya waterboom itu hanya sarirasa, terus gandrung, sentul 

park itu perorangan swasta. Kita tugasnya hanya 

menyupport terus bagaimana membina dan bagaimana 

pajak bisa masuk ke PAD. Tapi tidak masuk sini 

langsung ke DPPPKD dalam hal ini yang menangani 

keuangan daerah. jadi kalau saya berfikir jauh malah 

Cilacap itu punya potensi tapi mungkin memang belum 

dibuka pintunya. karena kota buntu. Jadi kalau orang ke 

cilacap hanya mau plesir, study tour itu jarang. orang luar 

lho ya, sudah ngga bisa kemana-mana. Jadi orang 

berwisatakan yang penting akses sedangkan dari sini ke 

stasiun kroya saja sudah 1 setengah jam, paket juga. 

Padahal  kalau kita buka laut, buka udara, mungkin ya 

Cilacap akan lebih besar lagi  
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D-19 KDW memang dari selatan itu masuk ke cilacap dengan kereta. 

Kalau hotel di Cilacap itu malam sabtu malam minggu itu 

harganya turun. Beda kalau di pengandaran di batu raden 

harganya nek. 

D-19 HS  oo. Malah turun ya apk ya?  

D-19 KDW  saya sudah sampaikan, kalau kamu mengadakan paket 

wisata, jangan bermalam disana, bermalam saja dicilacap,  

D-19 HS itu memang disengaja ya? 

D-19 YS  untuk menarik wisatawan? 

D-19 KDW karena wisatawan yang bermalam di cilacap setao hari 

sabtu minggu, jumat sore sampai senin itu turun  jadi 

banyak kamar yang kosong. Mangkanya tidak ada 

persaingan untuk menaikkan harga. Justru memang 

murah 

D-19 DPARC hotel-hotel itu baru berdiri, sekarang sudah mulai 

tumbuh. Banyak hotel yang baru tumbuh. Banyak yang 

baru tahun kemarin dibangun. Sebelumnya semua hotel 

bangkrut. 

D-19 KDW nah sekarang sudah mulai, bagi yang berlibur dari jawa 

timur menginapnya di cilacap.  

D-19 DPARC PAD kita di targbet 600 juta. E. 600 Milyar, kita 

kabupaten. Itu kemaren memperolehnya lebi dari itu, tapi 

kan tidak ditangai oleh pariwiwisata. Itu multak dari 3 

tempat yang PAD saya. 4 tempat. 3 temoat yang pantai 

yang 1 asli. Ini kan hanya mensupport sedikit-sedikit itu 

2,5 M. tapi PAD secara makro, karena perhotelan juga 

disini, jadi saya hanya retribusi karcis tanda masuk saja. 

Jadi kemarin pada rapat paripurna ditarget 600 M bisa 

lebih dari itu bisa mencapat 105%. Tapi makro pemba 

bukan hanya pariwisata. Kalau pariwisata hanya 2,5 M 

dari 4 tempat itu. Itupun hanya dari 4 tempat, kalau saya 

bisa menguasai semuanya saya bisa naik 100% jadi 5 M. 

Karena kan sulit sih, kita mau menangani ini, dari sana 
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dilindungi. tapi kita pantang menyerah terus aja.  

 YS terus berkaitan dengan gerakan-gerakan pemuda seperti 

Genpi cilacap itu ada ya pak ya? 

 KDW ada. Baru 1 kali apa ya kemarin kegiatannya. 

 DPARC nggak jadi gini. Genpi cilacap ini kan pengelolaannya 

melalui pusat di jawa tengah. Tetapi kan kantornya di 

banjarnegara. Tetapi ada salah satu pengurus yang dari 

cilacap. Itu kan Genpi adala lembaga dibawah naungan 

kementrian toh yang tugasnya mempromosikan ya? itu 

sudah masuk di Sodong. itu, genpinya sudah masuk, 

sudah mulai.  

D-20 HS nah selain sedekah laut itu, ada event lain nggak pak yang 

ada kaitannya dengan budaya. 

D-20 DPARC ada sedekah laut, ada perahu naga, perahu naga biasanya 

maret, dalam rangka menyabut hari jadi, ada lomba 

layang-layang situasional angin. Nanti kita lihat anginnya 

sedang angin aman. Terus event parade budaya, terus 

event biasa agustus itu kan kita pawai. lalu apa lagi ya? o 

event BMX trex. itu sudah nasional. lalu ada event 

keburan dalam bahasa indonesia itu semacam berenang 

tapi buka dilaut, tapi dirawa luas dengan kedalamam 3 

meter. Ada juga batik karnival. ada juga festival jamu, 

nah kebetulan kan festival jamu ini dari pemerintah jawa 

tengah jadi kalau ngieim ya kita lakukan, nah kebetulan 

tahun ini festival jamu tempatnya diadakan disini. 

D-20 HS kalau masih sdikit wisatawan itu kan enaknya masih 

belum tercampur dengan budaya orang masuk itu 

seharsnya menjadi satu kekuatan ya. Kalu di Surabaya itu 

kan kami punya ludruk itu kan mulai luntur. 

D-20 DPARC jadi kalau kami di Dinas Pariwisata ini kan tugasnya 

untuk mengadakan event tapi kalau pembinaan, ya dinas 

kebudayaan tugasnya. Nah semuanya pasti tidak lepas 

dari dana, nah jadi kalau kita Dinas Pariwisata maupun 
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dinas P dan K tidak ada support dari pemerintah daerah 

yang kuat, untuk maju di bidang budaya juga sulit. 

Kebudayaan ini tidak semua tau.  Apabila pimpinan ini 

tidak merespon budaya, maka matilah budaya itu. ini 

cerita tentang surabaya kita punya budaya yang luar biasa 

pak. ada budaya yang namanya pengapus kepercayaan itu 

orangnya butuh 200ribuan. ada satu kepercayaan yang 

ahrus jalan jalan dari satu tempat tidak pakai sepatu. Nah 

kalau orang tidak tau manfaat budaya kan maka budaya 

kan tidak akan dilakukan. Ketika kita di eropa kan yang 

kita lihat gedung-gedung bertingkat yang sudah ratusan 

tahun, tetapi kita tidak punya.  kantor ini adalah cagar 

budaya jadi tidak boleh saya bongkar. jadi yang penting 

adalah menerapkan the right man in the right place. kita 

kemarin bikin 21 apresiasi seni, seperti lengger buncis itu 

kayak patung yang menggendong orang, ada juga sintren 

yaitu orang yang diiket terus keluar tiba-tiba cantik. Nah 

budaya itu sbenernya kalau orang tau itu begituluar biasa 

akan sangat di pelihara.  Tapi denga  perkembangan 

berbagai hal yang bilang itu musrik dan sebagainya 

budaya ini jadi mati. padahal kan budaya ini sudah ada 

sejak jaman dulu sekali. Nah kita sebagai dosen itu harus 

mengajari bagaimana budaya-budaya itu seharusnya 

bertahan yang nanti jangankan 500 tahun 100 tahun saja 

mungkin sudah punah. jangankan itu, bahasa saja misal 

kromo inggil itu sudah banyak yang tidak bisa. padahal 

bahasa di Indonesia itu sangat banyak, ribuan. Disini saja 

cilacap purbalingga sudah beda bahasanya. Bahasa 

ngapak itu masi sangat bertahan. jadi sampai diadakan 

seminar bahasa ngapak, walaupun kasar tapi kan itu 

budaya. jangan dilihat dari sisi kasarnya tapi dari sisi 

budayanya yang tidak akan dijelmakan dari tempat 

manapun. Jadi budaya itu meliputi banyak hal mulai dari 
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budaya, cara berpakaian, sopan santun, cara berbicara. 

Sekarang itu semua sudah mulai luntur. Nah seharusnya 

itu dibentuk bukan saat besar tapi ketika masih dipaut itu 

sudah diajarkan cinta budaya. Tapi kalau tidak ada respon 

dari keluarg, dari mana saja ya itu percuma. Padahal di 

indonesia ini sangat terkenal dengan wisatanya, 

kulinernya dan yang terutama budayanya. 

D-20 HS nah salah satu concern kami ini juga bu, nanti kami ingin 

membentuk kenjeran lovers. Kita juga ingin membuat 

duta kenjeran yang nantinya juga berjalan ke arah budaya 

dengan melibatkan anak-anak muda. Nah itu nanti juga 

akan coba kami sinergikan dengan Dinas Pariwisata. 

jadi kan menarik apabila wisatanya terkenal lalu 

kesejahteraan masyarakat juga naik. itu sih sebenarnya 

tujuan kami.  

D-20 DPARC kita harus mulai dari diri sendiri untuk suka dengan 

budaya, karena kalau ndak dari kita ya ndak mungkin. 

Walaupun akan mengalami banyak hambatan, muali 

dikira orang gila karena terlalu idealis dengan budaya. 

Pasti ada orang yang menganggap seperti itu.  Modern itu 

harus tetapi tidak melupakan budaya.  

D-20 HS jadi bu, dari kesimpulan kita walaupun Cilacap ini kota 

sepi tetapi ternyata banya problem yang dihadapi ya bu. 

Jadi masalahnya sebenarnya sama ya bu berkaitan dengan 

budaya, mindset ya bu. Akses juga menjadi penghalang 

wisatawan untuk datang kesini. 

D-20 DPARC iya pak jadi memang semuanya harus dimulai dari diri 

sendiri. Sebenarnya semuanya butuh bantuan dari 

pemerintah jadi harus kita bantu 

D-21 HS  begitu ya bu, ya jadi begitu bu terimakasih banyak atas 

waktunya, kapan-kapan kalau kita ke cilacap kita main 

lagi ke sini. 

D-21 DPARC nggeh pak. Monggo-monggo 
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 Summary Pengembangan wisata terpadu di Cilacap belum bisa 

berjalan dengan maksimal disebabkan beberapa kendala: 

Ø Kepemilikan asset di sekitar pesisr tidak dimiliki 

oleh pemerintah setempat, melainkan kempemilikan 

beberapa instansi pemerintah dimana asset tersebut di 

bawah penguasan TNI-AD 

Ø Sampah yng begitu banyak, sehingga banyak 

membutuhkan sumberdaya untuk mengatasinya. 

Dimana sampah tersebut bukan karena limbah namun 

karena faktor alam musiman 
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E. TRANSKRIP KETUA PHRI CILACAP  

Kode Pewawancara/Informan Materi Wawancara 

E-1 HS Nggak keberatan kan pak kalau direkam? Haha. Jadi 

kami ini, sebenarnya kami ini ada empat orang, jadi 

ketua tim peneliti kami ini kebetulan harus ke jakarta jadi 

saya mewakili untuk datang. Jadi kami berempat ini 

kebetulan, kami ada penelitian tentang pengembangan 

wisata pantai. Nah ide penelitian ini, sebenarnya kami 

melihat, bahwa kami punya pantai di Surabaya itu 

kenjeran pak. 

E-1 PC Pernah denger. 

E-1 HS Pernah denger ya. 

E-1 PC Pernah denger tapi belum pernah kesana 

E-2 HS  Nah disana itu menarik tapi belum terlalu terekspose. 

Belum terlalu banyak orang tau, gitu ya. Nah tujuan kami 

melakukan penelitian ini, adalah untuk melakukan 

pengembangan wisata yang terintegrasi gitu ya, 

memperhatikan tiga aspek, budaya,lingkungan dan 

edukasi. Ujung-unjungnya nanti untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Nah waktu menyusun 

proposal itu, jadi kami ini mendpat hibah dari LIPI. Jadi 

waktu kami menyusun proposal itu kami di rujuk untuk 

studi banding itu kedua wilayah. Satu ke Lombok, yang 

sudah kami lakukan bulan lalu ya? Bulan lalu kami ke 

lombok, kami belajar disana, kedua kami ke Cilacap. 

Nah kami juga sempat bingung. Cilacap ya. Kok 

dicilacap ya? Kan gitu ya? Nah dari informasi yang kita 

dapat Cilacap itu dianggap justru Proyek pengembangan 

Dokumen Wawancara PHRI  

Pewawancara HS, FS,YS 

Informan Ketua PHRI Cilacap (PC) 

Tempat/Tanggal Cilacap Senin, 9 Juli 2018 

Waktu Pk 13.53-15.01 WIB 
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wisata terpadu pertama itu justru di Cilacap. Walaupun 

mungkin di perkembangannya itu tidak terlalu 

berkembang, tapi memang proyek pengembangan wisata 

terpadu pertama itu di Cilacap. Mangkanya kami kesini 

pak. Tadi pagi kami sudah ke mana? ke bu siapa? 

E-2 FS Kantor dinas Pariwisata 

E-2 YS Bu Murni 

E-2 PC Bu Murni? 

E-2 HS Ya, Bu Murni. Banyak diskusi, Nah itu kan kami dapat 

informasi dari sisi pemerintah. Nah sekarang kami ini 

berkunjung ke PHRI itu untuk melihat bagaimana dari 

sisi bisnisnya. Itu si pak, kalau kami jauh-jauh ke Cilacap 

itu sebenarnya untuk itu, mencari informasi tentang 

wisata. khususnya wisata pesisir. Sebetulnya sebelumnya 

kami mampir disini ini, pantai yang deket sini ini. 

Kamulyan ya namanya? 

E-2 PC Itu, itu,itu baru bergerak satu tahun dua tahun di buat 

seperti itu. Nah itu tadi sebenarnya saya mau tanya kok 

ke saya, saya takutnya salah aja. Nah memang kami ini 

salah satunya berkecimpung didunia pariwisata nggeh. 

Kalau tadi nadanya heran juga kenapa kok dirujuk ke 

cilacap wong kami juga hrena juga karena kebetulan saya 

masuh cilacap baru sekitar 10 tahun, artinya memang 

masih baru. 

E-3 HS lho bapak memang aslinya mana pak? 

E-3 PC aslinya saya purwokerto pak tapi tadinya kan di jakarta. 

Ya memang kalau memang dekat dengan wisata cilacap 

untuk kami pribadi memang sangat kurang. Karena jujur 

aja kalau wisata itu dibandingkan dengan yang lainnya 

masih sangat kurang. Kalau dikatakan wisata itu bisa 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu, kalau 

didunia kami memang belum mengena. Kalau untuk 

wisata, jadi kalau ke cilacap untuk menginap itu masih 
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jarang. Nah kalau disini itu dapatnya orang berbisnis itu 

baru menginap di Cilacap. Jadi orang berbisnis sekali 

nengok wisatanya. Jadi di kami ini kebanyakan orang-

orang bisnis yang datang. jadikan kalau orang tujuannya 

ke lombok ingin wisata.  kemudian kalau di bali ingin 

wisata kan, nah kalau di kami ini orang datang kesini 

ingin nya berbisnis. Jadi presentasi orang yang datang 

kesini untuk jalan-jalan itu sangat kecil. walaupun saya 

belum melakukan penelitian tapi saya yakin sangat kecil. 

Tapi apabila di runtut ke belakang kenapa kok cilacap 

menjadi salah satu kota di Indonesia yang menjadi kota 

pengembangan wisata terpadu yang pertama, itu memang 

awalnya ada itu. jadi kalau sekarang bahasa kalau di 

kementrian keuangan itu ada wilayah wilayah yang 

disinkronkan. kami ini kan ada wilayah wilayah seperti 

pangandaran, cilacap, batu raden yang disinkronkan. 

Sebelumnya itu sangat terintegrasi walaupun tamu yang 

dari mana itu kadang pagi di pengandaran, siang di 

cilacap, nginapnya di batu raden. itu kadang itu atau 

dibalik. jadi kamii ini bahasanya masi di lewati aja. 

Transit aja. Jadi memang ada yang untik ketika orang-

orang yang melakukan penelitian itu sebenarnya memang 

semua ada. Untuk wilayah hutan payau kan kita masih 

dalam ranah terbesar juga di segara anakan nah itu 

biasanya rekanan dari IPB datang kesini juga untuk 

penelitian. Dan memang itu sangat bagus juka memang 

dikelola dengan sangat baik. Nah, kalau dari pihak 

swasta memang harus ada pancingan pengelolaan dengan 

pihak pemerintah itu bagaimana. kita belum terlalu 

mengena itu situ. belum ada program yang kelihatan. 

Nah itu ada satu wilayah di segara anakan yang 

didekatnya nusakambangan itu bisa dilakukan perjalanan 

sampai ke mau ke pangandaran. Jadi itu bisa 
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tergintegrasi tapi belum digarap. Tapi untuk pantai kita 

juga lumayan bagus. Ada jetis yang mulai agak dihias. 

kebetulan ada tokoh sendiri yang turun tangan. Ada 

anggota dewan dari situ yang memang mau bergerak. 

Kebetulan beliau dijadikan ketua desa wisata di jawa 

tengah jadi gregetnya ada. dan jetis ini agak saling 

menopang dengan loh gendingnya. Karena itu kan 

berbatasan persis dengan sungainya. Agak kesini ada 

widara payung cuma ya agak ada beberapa oknum. Jadi 

kadang, saat lebaran kemarin kemarin, ada orang yang 

kreatif menyewakan tenda-tenda itu tapi kan itu di luar 

pengelola resmi. Akhirnya banyak pengunjung yang 

berfikir kok saya nyewa segini hanya untuk berapa ja. 

Nah padahal medsos sekarang kan begitu luar biasa kalau 

membuat berita. Artinya blundernya orang orang sekitar 

kan begitu. Parkir misalnya, kayak setengah malak, kalau 

di wilayah pesisir rata-rata penyakitnya seperti itu. Kita 

ada beberapa kegiatan aoabila dari dinas pariwisatanya 

tidak begitu ini, kami kan bisa membantu. Nah seperti 

pantai Kamulyan itu, kami yang ngecat-ngecat sendiri 

jadi itu pemerintah itu tidak terlibat dari berbagai 

kegiatan itu.   

E-4 HS jadi support dari dinas itu sangat minim ya pak? 

E-4 PC  sangat minim 

E-4 HS  karena kita tadi juga sempat berbincang mengenai 

sinkronisasi antara swasta dan pemerintah memang 

kelihatan belum muncul. Krena mengaca dari tempatnya 

Bu Yoseva di batu itu itu kan hampir sebagian tempat 

wisata itu kan miliknya swasta tetapi pemerintah sangat 

getol mempromosikannya. Nah ini kelihatnya belum 

munbul pak ya disini.  

E-4 PC disini memang dianggap cilacap itu masih sangat kecil.  

E-5 HS loh PAD sendiri yang paling utama bukan dari wisata ya 
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pak ya?  

E-5 PC  kecil sih. Tapi sekarang sudah mulai terasa, jadi lima 

tahun terakhir ini kan hotel berbintang sudah muali 

bermunculan. Ya itu memang dari PAD nya berasa. 

Sebelumnya, dulu kan apabila ada orang yang berbisnis, 

seperti pertamina dan segala macam kalau mereka masih 

nginap di pulau yang ada Aston, Java heritage itu ndak 

masalah pagi baru kesini. Nah, baru setelah ada beberapa 

hotel berbintang disini mereka sudah muali berdatangan 

malamnya. Artinya hunian di kota cilacap itu sudah ada. 

Jadi yang dulunya orang itu malas menginap di Cilacap 

tetapi sekarang tidak lagi. ya sedkit banyak kan kita 

ngomong sama tamu tamu itu. Untuk di wilayah kita ini 

belum ada wisata yang sampai orang "aku belum kesana 

nih"  mau nginep dulu. Artinya punya daya magnet 

sendiri. "aku belum kesana nih" aku harus nginep dulu" 

itu yang belum muncul. Ada benturan-benturan yang 

kadang muncul. Kalau orang ke nusa kambangan orang 

akan merasa bahwa itu adalah pulau yang eksotis ya, 

apalagi dengar tempat penjara tempat eskekusi, satu itu. 

Yang kedua pemerintah bisa menjamin wisatawan mau 

kesana itu bisa. jadi kadang berapa kali kita janjian 

dengan wisatawan, nyampai sini gara-gara oleh 

pemerintah tidak bisa, maka mereka ya tidak jadi 

nyebrang. Karena ada birokrasi. Artinya ketika ada 

sesuatu yang urgent kayak kemaren waktu ada 

pengiriman teroris itu, itu pasti semua ditutup. Lokasi 

harus steril. Tidak ada aturan yang ketika di batalkan 

pemerintah bisa bilang "emang siaoa yang ngizinin. itu 

contoh misal kunjungan mahasiswa kalau di stop ya tidak 

bisa kesana. 

E-6 HS  Nah, tadi sempat di curhati oleh bu Murni jadi aset itu 

kan menjadi penguasaan TNI dari sisi birokrat untuk 
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pengembangan saja susah masuk ya.  

E-6 PC itu salah satunya yang membuat susah. Nah, padahal 

bukti orang punya rumah salah satunya sertifikat kan 

ya?Dia punya nggak sertifikat angkatan darat. Kalau ada 

itu mulai kapan. Nah pemerintah kita dulu kan dengar ini 

milik angkatan darat, ini sebenarnya yang berhak itu 

siapa.  

E-6 HS  harusnya kan kalau pesisir itu sekian kilo untuk umum.  

E-6 PC Nah ini sama dengan kebumen, kebumen itu milik 

pemerintah semua, padahal kalau tau wisata yang sedikit 

menonjol itu kebumen di wilayah sini, ada pantai 

mengantinya terus kemarin malah goa jati jajar itu malah 

menemukan, goa yang panjang masuk sampai 4 kilo saja 

belum sampai ujung. Dan itu masih dipakai untuk 

wisata-wisata yang khusus. untuk wisata umum belum 

boleh masuk memang. Kita kemarin itu ada kegiatan 

saling kunjung itu dengan  kebumen. Ternyata bahasanya 

disana itu lebih bisa kipas-kipas dibanding kita. Nah 

disana kami sampai tanya dan tau bahwa tanah itu milik 

penguasaan TNI semua. Sayang watu itu bu murni tidak 

ikut.  

E-7 YS Jadi sebenarnya bisnis yang di cilacap ini apa saja ya 

pak, kok banyak orang yang datang kesini untuk 

berbisnis karena di Surabaya itu kan kota perdagangan, 

nah kita itu pengennya itu ketika orang datang kesana 

untuk berdagang itu "aku mau ke kenjeran dulu lah untuk 

mampir" sama lah kayak dicilacap.  

E-7 PC nah disini paling banyak kan kawasan industri. 

Terkadang belum maksimal, tapi ada beberapa 

perusahaan besar dicilacap. Satu taid LU4, LU4 kemarin 

kalau tidak salah pas raja saudi mau bikin, walaupun 

nada-nadanya masih angin surga. Karena apa yang di 

tawarkana itu tidak sesuai. Krena itu kan masih punya 
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pertamina, nah itu arab saudi mintanya jadi saham. Nah 

itu pun ndak jadi, padahal duit berapapun siap. Terus ada 

Holcim, Holcim itu semen, semen yang yang diambil 

holcim itu kan secara kualitas bagus. 

E-7 YS brarti ada daerah pertambangan ya pak? Kalau di 

kawasan sini. 

E-7 PC ada di nusakambangan sini.  

E-7 YS itu pasir ya pak? 

E-7 PC bukan, itu tanah kapur. Batu kapur yang agak 

kekuningan itu. Lalu ada beberapa perusahaan yang ikut, 

itu kan ada pabrik gula, pabrik tepung. Itu ada pabrik-

pabrik sekitaran pantai, jadi banyak sekali. Sekarang 

yang lagi gencarnya kan PLTU. PLTU kita sudah ganti, 

jadi ada di dua tempat. Jadi yang rame itu orang 

berbisnis di industri.  

E-8 HS Bapak kan ketua PHRI pasti punya data. Berapa sih pak 

jumlah hotel di Cilacap ini?  

E-8 PC Kalau semuanya sekitar 50 an.  

E-8 HS Karena kemarin waktu kita ke lombok itu cukup surprise 

pak. Karena jumlah hotelnya itu sekitar 800. Mataram itu 

kan sebenarnya kotanya nggak besar. Padahal mataram 

itu kalau di bandingan dengan gili trawangan itu 

sebenarnya ndak besar karena hanya punya 3 pantai. 

Yang luar biasa jumlah hotelnya ini sekitar 800, dan 

memberikan sumbangsih PAD itu sangat signifikan. 

Padahal mereka juga dari PHRI, kalau mereka datang ke 

lombok itu tidak selalu lihat pantainya. tapi pertumbuhan 

hotelnya itu sangat luar biasa. Karena memang 

pemerintahnya mencanangkan bahwa di lombok itu 

menjadi wisata halal. Nah yang pertama itu memang 

aceh dan yang kedua itu lombok. Nah tadi sempat saya 

tanyakan kepada bu Murni, Nah apakah pemerintah 

sudah mulai memikirkan itu supaya ada ciri. Nah, 
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ternyata belum ya?  

E-8 PC memang itu mindsetnya pemerintah daerah. Nah kalau 

dari PHRI kan baru tau informasi, atau dibahas isu-isu itu 

kan memang pada saat raker. Lombok itu kan memang 

luar biasa. Pak sofyan yang merupakan salah satu 

pemilik hotel sofyan. Pioner yang mendirikan hotel halal 

itu. Itu yang memang ngedor indonesia dengan tagline 

jangan sampai kalah dong dengan malaysia.  

E-9 HS Thailand itu sekarang malah menjadi wisata halal paling 

besar lho se asean.  

E-9 PC Jadi thailand itu memang pintar. Jadi menjualnya 

memang seperti itu, jadi kamu kesini itu kami berani 

menjamin apa yang kami produksi itu halal. Memang 

yang bahasanya cepat menangkap itu kan gubernurnya 

nusa tenggara barat itu. Beliau itu memang visioner. 

Karena untuk orang wisata itu butuh orang-orang 

visioner. ndak bisa sekali kejut langsung bisa. termasuk 

di semarang ini beberapa program karena kebetulan 

orang yang mengurusi dulunya kan di bapeda. Dia sudah 

pintar merencanakan jadi jawa tengah sudah mulai kuat. 

Jadi jepara, karimun jawa itu udah digarap lumayan 

mateng. Mangkanya kalau di jawa tengah ini, kita sudah 

usul ke pak Ganjar tetap zonanisai iya, bahasanya bisa 

dibilang tolak ukur yang mana dulu ternyata yang 

dipakai di jawa tengah tetep daerah utara dulu karena 

yang jadi pilihan terakhir kan jepara dan karimun jawa 

dulu. Loh brarti cilacap terbelakang lah pak, jadi nanti 

dulu. Tapi kalau kita lihat cilacap jalanan sudah ermasuk 

bagus. mungkin kalau satu tahun yang lalu njenengan 

pada lewat sini njenengan pada nggak bisa tidur ini.  

Karena jalanannya jelek. Kalau bahasanya dulu waktu 

pak Ganjar datang kesini, saya bilang. Itu di Cilacap ada 

objek wisata baru, namanya jeglongan sewu. Jadi, 
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memang itu sudah jadi anekdot yang sudah terkenal. 

Karena tetangga kita, banjar, ciamis itu sudah 

berkembang. Ciamis itu kan sangat kecil, kenapa sekelas 

ciamis bisa dipecah menjadi empat kecamatan. Banjar, 

pengandaran, kemudian banjar kota itu menjadi satu 

wilayah dan cilacap pun masih bisa hidup. Itu karena 

fasilitas-fasilitas umumnya, seperti jalan itu ndak pernah 

ada rusaknya. Malah sering di ledek, Cilacap yang punya 

pertamina yang punya banyak aspalnya malah jalannya 

jelek. jadi di wilayah jawa barat orang masuk ke jawa 

tengah pasti lewat cilacap, nah sudah itu bahasanya. 

Karena jalannya itu rusak. wilayah selatan itu kan kita 

mau bikin jalan, alhamduliah sudah tadi. Ya namanya 

wisata kan yang jadi tolak ukur itu. pencapaian kesana, 

kan kita kalau sudah punya turis kan yang ditanya bukan 

berapa kilo saya kesana tetapi berapa lama saya kesana. 

Nah itu kan tolak ukurnya wisatawan kayak gitu.  

E-10 HS terus pak masalah kedua selain masalah penguasaan TNI, 

masalah kedua itu adalah kebersihan terutama karena 

terkadang bukan hanya faktor manusianya tetapi juga 

faktor alam. Angin timur misalnya. Yang bisa sampai 

bawa sampah sampai 3 truk itu tidak selesai-selesai 

E-10 PC sebenarnya itu tidak masalah anginnya. Kesebalh sana 

sekitar 20 kilo, itu ada muaranya sungai serayu. Yang 

airnya keruh itu sungai serayu. Dan asal sungai itu naik, 

brarti kan dia sudah nabrak-nabrak pingiran sungai itu 

pasti sampahnya kebawa. Nah yang paling deket ya 

keteluk penyu. Karena kedorongnya kesana. akalu nggak 

didorong sama angin pun ya pasti ke kanan atau kekiri.  

E-10 HS  jadi belum ada upaya sama sekali ya? 

 PC belum ada. Jadi menyortir pelepah pisang, pohon dan 

lainnya. Jadi sampahnya kita itu bukan sampah yang 

sampahnya wisatawan. Sampah wisatawan itu jarang. 
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Jadi di pantai kotornya ya itu lagi. Kayu kayu kecil yang 

terbawa air. Kalaupun diakali pakai jaring, itu kan di 

buat kapal ke pelabuhan. 

E-10 HS kalau kemarin waktu di lombok itu, luar biasanya PHRI 

nya yang bergerak pak. Mereka malah menggerakkan 

masyarakat. Jadi kata merka kalau menunggu pemerintah 

itu kelamaan. Terutama aspek lingkungan tadi, sampah,  

ya kadang kala kalau berhadapan dengan pemerintah, 

berokrasi itu kelamaan. karena ketua PHRI beranggapan, 

kalau pantainya bersih, kan nanti banyak wisatawan yang 

akan datang yang akan berdampak juga pada hotel. Jadi 

pak Abdul Hadi PHRI nya lombok itu yang 

menggerakkan masyarkat. Karena kalau nunggu 

pemkotnya atau pemdanya kelamaan.  

E-10 PC dikita ini sebenarnya usaha kita itu ke arah sana sudah 

sering, kadang kita mikir, seharusnya kan sampah itu ada 

pengelolannya.  Ataupun mereka memilih pantai mana 

yang dijadiin tanpa sampah. Kalaupun ada hindarilah 

yang tempat jalannya wisatawan. Kita juga pernah 

mengusulkan ini. Sebelum bu Murni menjabat ini kan 

ada bu indar yang menjabat. Nah nanti kalau ke teluk 

penyu jalan jalan itu tadinya rumah makan itu di pinggir 

pantai, kalau kita mau lihat pantai itu nggak bisa karena 

ketutup bangunan-bangunan itu. Dulu yang waktu bu 

Indar Yuli ya termasuk kita yang ngasi ide dan segala 

macam. Ini dibobrol semua. Itu sudah mending, belum 

selesai sudah diganti. Nah begitu ganti yang baru kita 

kan jadi susah untuk nyambungin lagi, apalagi anggaran 

sampai mana kan kita nggak tau. itu programnya sana. 

Nanti kalau di kenjeran itu ada kuliner-kuliner. Nah 

disini itu terkenal dengan kulinernya yang ngetop , 

kalkulatornya bodhol. Jadi makan segini itu nanti 

tagihannya sekian. Kita itu sampai pusing. Jadi kita 
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bilang, janganlah yang kayak gitu, biar tamu itu balik 

lagi. Biar ada kesan yang baik. Malah di kami ini yang 

sering salah, kami yang sering di komplain, "pak makan 

disitu itu mahal" ya kita kan di PHRI itu terima dari 

rekan-rekan "kok pelayanan seperti ini". Nah itu udah 

bukan salah hotel. Nah waktu makan tiga orang tiba-tiba 

satu setengah juta itu kan yang dimakan apa. Makan 

kayak gitu itu ada triknya. Artinya kita harus nanya 

duluan. Jangan toh sok sok nggak nanya tiba-tiba 

bengkak di belakang. Jadikan tetap bisa kirakira. Karena 

kan kita sebenarnya sudah kasi tau karena sama-sama 

swasta, kita sudah saranin. Sampai berapa dinas kita 

kumpulin. Ini nggak bagus lah. saya ambil contoh di 

brebes. Bagus sekali lah di brebes ini walaupun kecil, 

banyak orang mereka bersepakat yang tidak nakal itu, 

dan pemerintahnya juga jalan. Jadi dipasang plang, "jika 

anda mendapati harga yang tidak wajar silahkan hubungi 

dinas ini". tapi kan akhirnya ketika, pengunjung datang 

akhirnya shock teraphy juga sama yang jual. itu kalau 

kita rapat kita dikasi tau " ini pak di kota lain berani 

membuat kayak gini. Kita mungkin nggak segitunya. 

Mungkin kalau di Lombok merasa PHRInya sangat 

bersatu, nah dikita ini mereka tidak mau bergabung 

karena merasa ini usaha keluarga aja. Tapi akhirnya 

ketika kita dari PHRI ambil tindakan sendiri, misalnya 

kita cobain ambil makan berapa. Yang paling mudah itu 

ngajak GM yang muda muda itu kita ajak nongkrong 

disana. Nah, biasanya kita ajak kerjasama, misalnya nanti 

kalau ada orang yang datang kesini akan saya arahkan 

untuk datang di warungnya bapak. Daripada semua 

nggak bisa mending kita cari walaupun sedikit. Nah hotel 

nanti memberikan refrensi mau makan dimana gitu.  

E-11 HS masyarakat pesisir kalau dia ajak bekerja sama ada 
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kendalanya pak? 

E-11 PC banyak kendalanya. 

E-11 HS karena kalau di mengaca pada tempat kami di kenjeran, 

baik nelayan maupun pedagang yang disekitar kenjeran 

itu susah kalau diajak bekerjasama, mengingat 

mindsetnya yang susah sekali untuk diubah.   

E-11 PC brarti kita bisa berbagi kesusahan. Karena di kita ini, 

apalagi nelayan itu kalau di mindset yang bener itu kalau 

lagi panen nggak kira-kira lho.  

E-11 HS tapi kenapa ya meneropongnya kok nelayan itu tidak 

pernah sejahtera.   

E-11 PC Nah padahal kalau lagi panen gitu satu hari bisa sampai 7 

juta. Itu belum udangnya. Tapi ya itulah, mungkin karena 

kehidupannya yang harus cari anget-anget lah beri ini itu, 

gaya hidupnya. Nanti kalau sudah nggak panen itu mulai 

dinjualin. Dan itu mau ditata kata apa juga nggak bakalan 

bisa. itu karena mindset. Padahal dia nanam juga nggak, 

ngasi makan juga enggak.  

E-11 HS merubah pola pikir mereka ini susah 

E-12 PC nah ini pr buat mereka itu disitu. Dulu sama bu Yuli itu 

sangat vocal, tapi ya susah karena akhirnya tidak 

menjabat lagi. Jadi bu yuli itu sangat visioner membantu 

kita sangat dengan sangat profesional membantu kita 

agar bisa memunculkan berbagai ide. Nah kami 

terkendala juga, tidak bisa mengelola teluk penyu itu 

sampai malam karena ada objek vital pertamina itu. Jadi 

magrib harus sudah selesai. itu Objek vital ada beberapa 

tangki disana jadi tidak boleh. 

E-12 HS disini kan ada budaya sedekah laut. Itu kan kalau jadi 

atraksi tahunan menjadi sangat menarik. 

E-12 PC sudah, sudah menjadi tradisi, tetapi berjalannya waktu 

kan tradisi itu semakin terkikis terutama apabila 

dikaitkan dengan agama. Kan ada dua pemikiran yang 
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berbeda. Jadi untuk lokal aja, warga cilacap saja banyak 

sekali yang berjejal jejal untuk menonton, tapi bila 

akhirnya toh menjadi atraksi sampai orang orang kesini 

untuk melihat itu belum. Misalkan jadi solo carnival, 

orang lyar kota sampai nginap untuk lihat itu. Padal itu 

sangat menarik karena sampai satu minggu wayang 

kulitan. efeknya memang ada. Tapi ya local aja. 

Istilahnya ya uang Lokal jatuh ke Lokal. Bukan orang 

pendatang yang masuk ke kita. Yang kita harapkan 

sebenarnya yang datang itu dari luaran cilacap juga. Jadi 

eventnya itu gaungnya besar, karena sedekah laut, sudah 

berkali-kali juga ditayangkan di televisi. sebenarnya di 

cilacap itu bisa di bilang yang mengadakan sedekah lau 

paling sakral. Tapi semakin kesini itu semakin tidak 

dikuatkan. Kita sebenarnya bukan pendukung utama. 

Misalnya juga lomba layang-layang yang sudah nasional 

atau lomba payung, nah kan pHRI hanya bisa support 

dari sponsornya saja. Akhirnya misalnya lomba dayung 

yang dulunya sangat berkelas lama-lam peserta yang 

kemungkinan mau dikirim ke PON, anak-anak SMA itu, 

akhirnya kan gaungnya menjadi hilang. jadi waktu ngatur 

di PAD ini, uang keluar jadinya apa belum terlalu dilihat.  

E-13 HS atau wisata mungkin belum menjadi prioritas.  

E-13 PC jelas. Karena ya itu tadi, karena kalau laporan investasi 

di sini besar. Tapi ternyata di bangunnya di bangun 

PLTU, ya memang duitnya memang langsung besar tapi 

tidak menggerakkan masyarakatnya. Disini itu 

sebenarnya banyak wisata alamnya. Nah disini itu baru 

ketemu wisata air panas, sudah dilihat oleh kementrian, 

paling ini bileh dimanfaatkan tapi untuk wisata. 

sebenarnya yang sebelum ini sudah ada tapi kami kesana 

aja prihatin, kami ikut mempromosikan. Jadi yang 

dikuatkan mana itu belum masuk ke blueprint yang 
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kelihatan itu 

E-14 HS kemarin sebenarnya di lombok itu, selain dia menetapkan 

sebagai kota halal, dia juga menetapkan diri sebagai kota 

untuk meeting, exibition, dan conference. Sebenarnya 

kan bisa pak cilacap untuk ini, kalau belum bisa untuk 

wisata.  

E-14  PC dikita ini sebenarnya ketika ingin membangun cilacap 

menjadi kota meeting itu kan sebenarnya berat. Ketika 

Jokowi baru naik itu kan melarang orang-orang untuk 

mengadakan rapat di hotel. Nah itu, orang-orang yang 

mau membangun hotel disini juga ragu. Lah nanti mau di 

pakai siapa. Ada pun pertamina dia sendiri sekarang 

sudah punya hotel, malah sekarang sudah punya 

apartemen jadi ya tidak butuh hotel. Jadi kalau ingin 

membuat cilacap menjadi kota untuk meeting itu ya 

sulitnya disana.   

E-15 PC tadi sudah diceritain belum objek wisata yang merupakan 

sumber untuk pemerintah ada berapa? 

E-15 HS ada tiga tetapi yang merupakan aset itu hanya satu. 

E-15 PC  nah itu yang susah. Dinas lain yang lebih tinggi misalnya 

perhutani, perhutani bukan yang disini tapi yang 

diatasnya. Misalnya nusa kambangan, itu yang punya 

banyak itu,  sebelah sini BKSDH, tengahnya hukum dan 

HAM nanti angkatan darat mengaku ini pesisirnya. 

Repot banget. jadi boleh dibilang, cilacap emang lebih 

ruwet dari yang lain. Jadi kalau di kenjeran mungkin 

tinggal di promo lalu ininya dikuatin. 

E-16 HS  akhirnya kami jadi tahu pak. Kami dulu mikir kenapa 

kok cilacap itu menjadi pioner wisata terpadu, dari 

pembicaraan ini kita mulai menemukan. O mungkin 

karena ini jadi akhirnya project-projectnya ndak berjalan 

E-16 PC kami sambil napak tilas. Kami jalan di pengandaran. 

Sebenarnya dulu kenapa sih kok pengandaran cilacap 
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dna batu raden itu terintegrasi. Justru kami dapat 

ceritanya itu dari beliau. Beliau tau semua sejarahnya 

walaupun teman-temannya sudah tidak ada. Jadi dulunya 

ketiga kabupaten itu tersinkronisasi menurut cerita 

beliau. Beliau samapi ingat ketika ke pangandaran lalu 

jalan ke cilacap lalu menginapnya di batu raden. Nah 

berarti kan dulu sebenarnya integrasinya bagus tapi kok 

sekarang ndak jalan sedangkan kami nggak tau 

warisannya sama sekali. Nah yang nggak bagus ini 

contonya gunung kidul ini kan baru nemuin pantai 

indrayati. Nah itu kenapa nggak dari dulu. Pantai itu kan 

sudah dari dulu kenapa kok baru menemukan 5 tahun 

terakhir ini. Kan sayang sekali, walaupun toh akhirnya 

sekarang booming sekali. Tapi mereka tidak setengah 

setengah negerjainnya. jadi di setiap jalan itu ada " 

indrayati 17kilo, indrayati 16kilo" nanti belok kesini, 

nanti belok kesana. walaupun jalan yang diambil salah 

nanti pasti ketemu, apalagi kalau sekarang sudah dibantu 

GPS ya. Tapi dari cara mengemas mereka itu sudah 

bagus sudah ada niatan. artinya kan gunung kidul masih 

jauh tapi dari berapa jauh sudah ada tandanya.  Nah 

kalau petunjuk lalu lintas kan memang sudah ada dibuat 

oleh dinas perhubungan, nah ini kan petunjuk pariwisata. 

bedakannya kesitu. Kan itu untuk turis. Akhirnya plank 

itu tidak ndompleng punyanya dinas perhubungan. Nah 

kalau disini kan pemerintah nggarapnya setengah hati, 

memang sampai disana ada gapura yang bagus besar, 

tapi kenapa nggak dikasi tanda 5 kilo meter lagi ada 

pantai jetis, nah itu kan membuat orang yang nggak tau 

jadi tau.  

E-16 HS mungkin belumberfikir sampai sana ya? 

E-16 PC berfikir sudah mas, tapi mungkin dananya dari mana itu 

yang tidak tahu.  



	   137 

E-17 HS nah pak kalau kita mau observasi lapangan selain ke 

teluk penyu kita sebaiknya kemana ya? 

E-17 PC kalau potensi pesisir sih coba dilihat di widarapayung 

dan jetis. Masih wilayah Cilacap tapi timur.Nanti kalau 

di widarapayung coba cari yang namanya pak 

ashadi.Beliau kebetulan ketua klaster. Dan dia 

merupakan anggota dinas yang bertugas disana.  

E-17 HS  baik pak terimakasih untuk waktunya. Kita jadi belajar 

kenapa kok ada projek yang awalnya bagus kemudian 

ndak jalan, karena ada kendala-kendala ini. Nah mungkin 

ini akan menjadi ide untuk draft usulan ini.  

E-17 PC baik pak. Nanti bisa mengunjungi desa wisata juga yang 

ada di cilacap. 

 Summary Jumlah tamu yang datang ke Cilacap untuk menginap 

tidak tinggi. Hanya melihat pantai kemudian menginap di 

kota sekitar Cilacap seperti Purwokerto. 

Hambatan-hambatan yang ditemui di dalam 

mengembangkan wisata adalah lahan di bawah 

penguasan TNI dan probelm sampah. 

Dari pihak swasta merasa belum ada program pemerintah 

setempat yang mencoba mengintegrasikan tempat- 

tempat wisata di Cilacap 
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F. TRANSKRIP PENGELOLA PANTAI WIDARAPAYUNG 

 

Kode Pewawancara/Informan Materi Wawancara 

F-1 PPW disini memang untuk objek wisata widara payung, saat 

ini memang dikelola oleh dinas pemuda, olahraga, dan 

wisata kabupaten cilacap, walaupun awalnya di tolak 

oleh masyrakat. Namun demikian sesuai dengan 

perkembangan, baik pelayanan, peningkatan fasilitas 

akhirnya pihak pemerintah kabupaten mengelola untuk 

saat ini dari tahun 2014 jadi belum lama. 2014 dikelola 

oleh dinas. terkait dengan manajemen agar lebih tertib 

lagi akhirnya di kelola oleh dinas pariwisata. Kemudian 

untuk pantai pesisir selatan ini, ini memang untuk 

kabupaten cilacap dari ujung timur sampai ujung barat 

itu ada beberapa objek, ada jetis, karangpakis, 

segaraurip, widarapayung, segayu, kemudian srandil, 

karang benda, menganti sampai teluk penyu itu kan 

semua wisata pesisir semua. Itu pesisir semua, namun 

hingga saat ini yang dikelola pemerintah baru, teluk 

penyu, benteng pendem, sama pantai widara payung ini. 

selebihnya itu dikerjasamakan. baik kerjasama antar 

pemerintah daerah dan pemerintah desa yang 

bersangkutan ataupun ada pihak lain yang memang ikut 

mengelola atau ikut berpartisipasi untuk mengelola ini. 

akan tetapi memang persoalan yang sudah sangat lama 

dan menjadi penghambat baik pemerintah daerrah 

maupun pengembangn yang lain itu karena memang 

status tanahnya itu yang merupakan bukan sepenuhnya 

Dokumen Wawancara Pengelola Pantai Widarapayung 

Pewawancara HS, FS,YS 

Informan Pengelola Pantai Widarapayung (PPW) 

Tempat/Tanggal Cilacap Selasa, 10 Juli 2018 

Waktu Pk 13.40-14.15 WIB 
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pemilik pemerintah daerah. jadi status tanah yang bagian 

selatan ini dalam penguasaan TNI angkatan darat. 

Walaupun secara aturan atau regulasinya masih samar 

dan semu baik TNI AD itu ataupun undang undang itu 

kan masih tarik ulur. Angkata darat itu mengakui bahwa 

seluruh bagian selatan itu dalam penguasaannya. Tapi 

kalau melihat undang-undang sepadan pantai itu kan juga 

sangat membingungkan. Kebetulan objek-objek ini kan 

memang berada di sepadan pantai. Kayak pantai widara 

payung, ini kan objeknya persis di pinggir pantai. Kalau 

melihat undang-undang sepadan pantai kan ini wilayah 

publik. jadi sampai saat ini itu belum jelas ini milik 

pemerintah daerah atau milik TNI. 

F-2 HS Nah pak, dalam makna penguasaan ini dimaknai 

dalamprakterknya seperti apa pak?  

F-2 PPW dalam prakteknya ketika ada investor misalkan, 

kemudian ada pengembang, begitu akan 

mengembangkan usahanya itu akan terbentur oleh ijin. 

Harus ijin ke TNI. Sehingga banyak investor dan 

pengembang yang menarik diri, karena di anggap tidak 

menguntungkan karena harus ijin dulu, tapi kalau kita 

masyarakat biasa gampang saja lah. sepanjang ini belum 

digunakan bener-bener untuk kepentingan militer atau 

kepentingan kepentingan kenegaraan, apalagi pantai 

widara payung ini sudah dari dulu ya. dari nenek moyang 

kita itu untuk wisata dan punya minat minat tertentu. Jadi 

tidak masalah wilayah ini di pakai untuk wisata. 

F-2 HS apakah beberpa tahun ini TNI pernah memanfaatkan 

tempat ini untuk pertahanan? Kan kayaknya ndak pernah.  

F-2 PPW ndak pernah. Akan tetapi ditempat lain itu ada usaha 

usaha yang bekerjasama dengan TNI contoh misalkan 

tambak udang atau misalkan ada PLTU ada rumah sakit. 

F-3 HS itu tidak bisa kah pak disinergikan antara TNI, pemda, 
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masyarakat setempat untuk efek peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

F-3 PPW ya sebenarnya pemerintah daerah sudah mulai kesitu. 

Mulai pemerdayaan dari desanya, dari kelompok-

kelompok peduli wisatanya ada darwis ada desa wisata. 

Itu selalu di ikutsertakan termasuk dengan kodam itu 

sendiri. Pak bupati juga sudah mengadakan perjanjian 

kerjasama dengan TNI itu sendiri, sudah semacam MoU 

untuk pengelolaan disini tapi kan pada titik akhirnya 

sebenarnya masing masing sektor misalnya daerah 

sendiri ingin mendapatka  PAD untuk PAD daerah, 

menambah  pendapatan kabupaten disisi lain TNI-AD 

sendiri juga ingin mendapatkan income. kita sebetulnya 

sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana 

sih sinergitasnya itu berjalan. tapi kembali bahwa negara 

kita itu punya aturan punya undang-undang dan menjadi 

sebuah temua BPK, bahwa anatr institusi itu tidak boleh 

bekerja sama yang akhirnya itu adalah bagi bagi. Nah 

temuan BPK itu ndak boleh. Nah misalnya kita sudah 

MoU dengan TNI tapi ketika hasil ini kita menyisihkan 

sebagian rupiah nominalnya untuk angkatan darat, itu 

kan tidak boleh. Karena sama-sama kan ini institusi 

pemerintah, padahal contoh tiket disini itu kan 100 

persen masuk khas daerah. nah akhirnya ketika 

pemerintah daerah itu punya permintaan untuk 

menyisihkan untuk kodam  kan mengeluarkannya kalau 

sudah di khas daerah kan harus ada mekanisme-

mekanisme yang harus pakai pacuan undang-undang. 

Nah itu kan nggak boleh karena akhirnya itu menjadi 

temuan. Oleh karena itu sampai dengan saat ini masih 

tarik ulur. ya kalau terakhir, itu ada undang-undang 

tentang zonasi atau wilayah pesisir. itu kan ada undang-

undang nomor 27 tahun 2017 kalau ndak salah itu ada 
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perubahan zona pesisir baik tentang zona ekonomi 

ekslusifnya maupun tentang pemberdayaan di 

daratannya. itu kan bahwa di wajibkan undang undang 

itu untuk menjadi perda. Saya contohkan misalnya di 

waktu kita ada penjelasan tentang undang-undag itu, 

maka provinsi itu diberi kewenangan untuk mengatur 

ZEE nya itu. 12 mill itu menjadi provinsi sekarang yang 

4 mill milik kabupaten, bahkan sekarang kabupaten itu 

punya hak yang 12 mill itu di area konservasi. disana itu 

ada istilah kalau memberdayakan yang ada air, itu 

dinamakan konservasi, kalau meberdayakan pesisirnya 

untuk wisata, atau tambak udang, atau apa itu namanya 

pemberdayaan. Itu isinya dari undang undang saya 

dengar waktu itu. termasuk dalam undang undang yang 

termasuk dalam pemberdayaan dan konservasi itu ketika 

diwilayah pesisir itu memang sudah ada terutama sudah 

turun temurun sudah ada tempat wisata wlaupun masih  

dalam penguasaan TNI, itu ya harusnya diberdayakan 

untuk tempat wisata. Kalau memang dari awal itu pesisir 

selatan ini memang sudah zona latihan perang ya tetap 

nggak papa termasuk yang lain lain kan dibagi zonanya, 

zona wisata, zona pertahanan, zona ekonomi misalnya 

ada tambak udang atau pembudidayaan apa gitu, itu juga 

supaya tetap dipertahankan. Apalagi kalau kita lihat 

terkait dengan aset negara, saya kira kalau menurut 

pandangan saya ya semua nggak ada yang salah. 

Pemerintah kabupaten bersama dengan masyarakat demi 

meningkatkan PAD itu kan nggak salah. Termasuk 

angkatan darat masih dalam penguasaan dengan tujuan  

tujuan negara itu juga saya kira ndak salah. cuma duduk 

bersama nya itu yang tanpa ego, tanpa mengedepankan 

ego itu yang masih belum. Kalaupun sudah itu ya masih 

kurang lah.   
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F-4 HS Jadi sebelum ke pak amin itu kita ke bu kadis pak. Bu 

siapa? Bu Murni ya? Jadi intinya gini sih pak, kan kita 

ini tim peneliti dari universitas ciputra. Kami ini dapat 

hibah, di Surabaya ini kami juga punya pantai pak. 

Pantai kenjeran. Cuma pantai ini sama seperti disini pak, 

jadi sebenarnya kami kesini ini di rujuk pak. Jadi pada 

saat penelitian ini, kami di rujuk untuk ke Lombok dan 

Cilacap. Lombok karena memang sekarang wisata 

pesisirnya sedang berkembang dan Cilacap itu 

merupakan salah satu tempat yang merupakan pioner 

wisata terpadu yang pertama kali di Indonesia walaupun 

dengan seiring berkembangnya waktu, proyek ini kurang 

berjalan dengan baik. Walaupun dalam perkembangan 

nya tidak sesuai dengan yang diharapkan. jadi di sini  

pilot project. Jadi itulah kenapa kami dirujuk kesini. Nah, 

kemarin kami bertemu dengan bu murni itu, sebenarnya 

sebelumnya kami sudah lihat-lihat itu di internet objek 

wisata itu sebenarnya bagus-bagus. tapi kok memang 

gaungnya kurang. Dari situ kami dapat informasi bahwa 

memang satu aset itu di kuasai oleh TNI , kedua yang 

jadi masalah ini sampah. Sampah itu ada angin timur itu 

kalau sudah membawa sampah itu luar biasa, kemudian 

kami gali informasi dari pak Amin tidak hanya angin 

sebenarnya karena kan sungai serayu juga membawa 

sampah, nanh memang itu membuat kendala. terutama 

wisatawan itu kan suka kalau melihat wisata ya bersih, 

ya kalau kita lihat di bali di lombok keliatan kan memang 

bersih. Nah apakah ini ditemukan kendala, karena 

memang LIPI ini concern nya kan tidak hanya 

bagaimana mengembangkan wisata lalu dapat uang, tapi 

LIPI itu juga menugaskan kami untuk memperhatikan 

aspek lingkungan. Apakah disini juga terjadi masalah 

sampah gitu pak? 
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F-4 PPW ya, jadi sampah itu juga sama terjadi disini apalagi kalau 

musim musim penghujan musim musin banjir itu kan 

biasanya sampah yang terbawa dari pemukiman yang 

terbawa melalui muara yang ada disekitar atau di wilayah 

cilacap, tadi misalnya dari sungai serayu, kemudian 

banyak juga sungai sungai kecil. Itu memang kalau 

musim hujan membawa sampah banyak sekali luar biasa. 

Padahal secara alami bahwa laut itu kan tidak suka yang 

kotor-kotor. sampah itu pasti minggir nah kebetulan di 

tempat wisata. Nah kita juga menjadi kualahan 

bagaimana kita mengelola, kemudian pengunjung 

akhirnya yang tadi pantainya bersih pada saat itu jadi 

sangat-sangat kotor. Nah kalau dari sisi upaya 

pencegahan itu memang sulit akrena itu bawaan dari 

alam. Nah kalau upaya dari kita, waktu sampah-sampah 

itu datang kita upayakan dari kita pokoknya bagaimana 

agar cepat bersih. jadi ketika sudah memasuki musim-

musim penghujan itu kita rutin bersihkan. Kalau bahasa 

kampung kita itu adalah musim sarah. sampah dari laut 

itu namanya sarah. Nah ketika ada sarah itu kita rutin. 

F-5 HS itu masyarakat ya yang digerakkan? Atau bagaimana? 

F-5 PPW bekerjasama masyarakat dan  pengelola. Karena 

terkadang ada masyakarat yang masih mengelola itu. 

Karena sarah nya kan ada yang pohon kepala, ada pohon 

besar, kayu-kayu keras untuk kayu bakar jadi kita 

bareng-bareng. Nah kalau ada sampah-sampah kecil 

kayak semak semak itu memang kita kubur, tapi kalau 

sudah sangat banyak dan menggunung ya kita bakar. dan 

ini memang bekerjasama dengan masyarakat. Kalau kita 

yang pengennya kita bersihkan terus. kalau kita pengen 

lingkungan kita ini hujau, adem,asri, maka penghijauan 

ini juga kita lakukan. Disini semacam ada kearifan lokal 

walaupun semakin pudar tapi masih jalan sih itu ketika 
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menanam satu harus menebang lima. Contoh yang sudah 

jalan itu pohon kelapa atau pohon yang lain. alhamduliah 

sih disini sudah mulai jalan.  

F-6 HS Kalau disini itu masalah utamanya sampah ya? Karena 

memang agak sedikit berbeda dengan kami ya, pantai 

kami itu memang ada pantai, tapi kotor.  Tapi terutama 

bukan karena sampah, tapi karena di surabaya itu kota 

industri jadi kebanyakan limbah. Limbah industri yang 

kesana, nah itu sebenarnya yang lebih susah kalau sudah 

berbaur dengan air itu susah untuk diuraikan.   

F-6 PPW disini nggak alamdulilah.  Waktu musim itu pun sampah 

sebanyak apa pun itu semuanya minggir, jadi laut 

alhamdulilah bersih.  

F-6 HS  Tadi kita kan sempat ke teluk penyu itu kan ad 

pertamina pak, nah itu pernah nggak kejadian sampai 

limbahnya tumpah atau apa gitu.  

F-6 PPW dulu pernah sih. Tongkang-tongkang pada bocor. Tapi 

disini sih tidak terlalu besar karena  jauh.  

F-7 HS dulu saya pikir Cilacap itu bebas tsunami pak karena ada 

nusakambangan, pecah dari sana gitu.  

F-7 PPW Kalau imbas dari pangandaran tidak ada nusakambangan, 

ya cilacap habis. Itu kalau dari barat nah kalau dari timur 

ya repot nggak ada penghalangnya.  

F-8 HS topografinya mirip dengan surabaya sih pak, yang kalau 

tsunami masih bisa di tahan oleh pulau madura. Jadi 

gelombangnya kalau sampai surabaya tidak terlalu besar. 

Nah akhirnya kami jadi tahu kalau dibandingkan dengan 

lombok. Cilacap ini lebih mirip dengan kenjeran. 

wisatanya jelas tidak mungkin dibuat seperti lombok dan 

Bali, misalnya kalau ada wisatawan mau surfing disitu, 

tiu ya nggak bisa karena dangkal terus kotor, jadi kalau 

pengembangan  wisata ya akhirnya di buatlah konsep 

main-main dekat pantai, misalnya waterpark dekat 
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pantai, hotel, tempat makan. 

F-8 PPW kita pengennya kayak gitu. Ini kan kebetulan integrasi 

dengan masyarakat tentang pengurangan risiko-risiko 

bencana. Kita walaupun wisata juga bekerjasama dengan 

itu, termasuk penghijauannya tadi menumbuhkan 5 

sebelum menebang satu, evakuasi, papan rambu-rambu 

kita juga ada. Dulu awalnya ketika pemerintah daerah 

membangun tanggul kita juga kesel, karena kok lokasi 

wisata di buat tanggul kan jadi ketutup semua. 

F-8 HS nah tanggulnya di buat wisata pak. 

F-8 PPW nah itu yang jadi pemikiran kita, awalnya kita berfikir 

akan mati wisatanya karena orang yang ingin menikmati 

viewnya jadi hilang tidak kelihatan, tapi kami akhirnya 

berfikir mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk model 

pengembangan wisata baru, seperti wisata selfie yang 

sekarang banyak digandrungi, nanti rencananya kita mau 

pasang di tanggul-tanggul itu agar semakin ramai. Toh 

itu juga untuk keamanan. jadi tanggulnya ini penahan 

ombak, tapi nanti akan kita manfaatkan untuk selfie 

booth. Tahun ini rencananya mau nambah-nambah 

wahana itu. 

F-9 HS disini ada semacam event event budaya nggak pak. 

F-9 PPW ada, namanya sedekah laut itu saat bulan sura. Disini 

biasanya tanggal 1 muharam ada ritual ritual sedekah laut 

saat bulan sura oleh warga sekitar 

F-10 HS ini disekitar sini ada yang jualan ya pak? 

F-10 PPW ada. Jadi kalau beberapa pihak ada yang mengatakan 

mereka ini nggak ada manfaatnya itu sangat keliru 

padahal disini perputaran uang berapa apalagi waktu 

lebaran. Pengunjungkan sampai 50.000 lebih ya. Itu kan 

berapa Milyar yang masuk. Kan kasian kan ketika 

masyarakat mencoba untuk mengembangkan ini, tetapi 

ada pihak pihak yang mengatakan bahwa ini adalah 
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salah.  

F-11 HS apakah disini ada kendala untuk pendekatan pada 

masyarakatnya pak, karena kalau ditempat kami itu 

beberapa etnis tertentu itu sulit sekali untuk diajak 

berubah. 

F-11 PPW ya sama lah. Itulah tantangan kita kepingin kayak objek-

objek wosata di kabupaten lain yang bisa bagus. 

F-12 HS kalau hasil alam yang bisa menjadi pendapatan disini apa 

ya pak? 

F-12 PPW kalau disini panati widara payung kalau dari sisi 

pendapatan ikan memang kecil, karena ombaknya besar 

mereka tidak mencari ikan dengan menggunakan kapal 

tetapi menggunakanjaring. Tapi dari sini ada potensinya 

kelapa. Jadi pemberdayaannya itu mayoritas untuk gula 

kelapa. Mangkanya itu kita tanamkan mindset bahwa bila 

pohon kelapa habis kamu mau jualan apa. Nah akhirnya 

kita bikin program tebang satu tanam lima. 

F-13 HS wah menarik ya pak kita jaditau banyak hal 

F-13 PPW nah itu contohnya, mari sambil kita lihat kesana.  

 Summary Terdapat pola kerja sama antara pemeritnah setempat 

dengan TNI di dalam memanfaatkan potensi wisata 

Widarapayung. Aspek pemberdayaan masyarakat juga 

mulai ditumbuhkan di wilayah ini. Dengan kondisi 

ombak besar mata pencaharian tidak bisa tergantung 

pada mencari ikan. Namun memanfaatkan alam di 

daratan tepian pantai. Pemberdayaan dan pemanfaatan 

tesebut juga berfokus pada pelestarian lingkungan 

dengna konsep tebang1 tanam 5 
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G. TRANSKRIP MANAJER KENJERAN PARK SURABAYA 

Dokumen Wawancara Manajer Kenpark 

Pewawancara HS, FS 

Informan Pengelola Manajer Kenjeran (MK) 

Tempat/Tanggal Surabaya Senin, 25 Juli 2018 

Waktu Pk 13.30-13.55 WIB 

 

Kode 

 

Pewawancara/ 

Informan 

Materi Wawancara 

G-1 MK Jadi tanya apa pak?  

G-2 HS  Jadi tentang pola pengembangan wisata di kenpark ini 

sebetulnya seperti apa,  Sebenarnya kalau kita lihat kan 

sebenarnya kenpark ini sudah lama ada, sejak saya sma itu juga 

sudah ada. 

G-2 MK  sejak 1975 

G-2 HS itu banyak potensi, kami tadi juga sempat keliling. 

G-2 MK kalau misale saya ngomongnya nggak bisa panjang kayak bapak 

itu ya. Saya paling bisa pendek-pendek gitu. Jelas wisata 

kenjeran itu aslinya wisata pantai ya sejak 1975. Mestinya 

peruntukannya kan nggak ada wisata yang tepi pantai. Main 

di pinggir pantai. Tapi pantai kenjeran bukan beach seperti ancol  

atau kute pak jadi beda. kalau kute, ancol itu pasirmya putih jadi 

nggak bisa main-main ini pak. Mungkin kedepannya bisa 

bersih. Mungkin kalau reklamasi seperti perak itu mungkin 

bisa bersih. Kalau perak itu langsung laut kan ya jadi bersih 

ya, jadi pasang air laut itu bisa bersih, Kalau ini kan masi 

lumpur.   

G-3 HS itu ya yang jadi kendala selama ini? 

G-3 MK iya sih tapi di yang daratnya dijadikan wisata yang lautnya 

nggak bisa mereka main main seperti pantai yang ada di 

Lombok. 

G-3 HS airnya belum bersih. 

G-3 MK pantai ke arah bali itu kan pantai semua ya. 
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G-4 HS terus saya itu baru mendapat info dari pak eka, kami juga cukup 

kaget karena selama ini kami berfikir bahwa kenpark itu adalah 

dibawah pengelolaan pemerintah, ternyata bukan.  

G-4 MK yang dimiliki oleh pemkot adalah pantai ria lama, kalau 

pantai kenjeran baru itu adalah pantai yang dikelola oleh 

PT.Granting Jaya.  

G-4 HS yang ini yang kenpark ini ya? Kurang lebih 100 hektar ini ya. 

G-4 MK iya 100. dikelola oleh PT.  

G-5 HS ya itulah kami yang cukup surprise karena awalnya saya pikir 

minimal joint lah antara pemerintah dan swasta. Ternyata tidak, 

luar biasanya disitu. Cuma memang tadi sempat kita tanyakan 

didalam sini kan ada hotel, tempat wisata yang kami kunjungi di 

lombok. 

G-5 MK lombok? Pulau lombok?  

G-5 HS iya, terus bulan depan kami akan ke Cilacap, itu juga daerah 

pantai,  memang fokus dari lipi adalah wisata terpadu kawasan 

pesisir pantai. Nah kami melihat tiga aspek sebenarnya, budaya, 

terus termasuk kesejahteraan, dan lingkungan tentunya. Jangan 

sampai dengan adanya satu objek wisata lingkungan itu jadi 

tercemar. Mangkanya kami saat kesana itu agak ngeri karena 

disana ada kilang minyak pertamina. tapi ternyata  kok ya enggak 

padahal bisa dikatakan kalau ada minyak kan ya bahaya juga. 

G-5 MK bukan gili trawangan itu ya?  

G-5 HS gili trawangan malah kami nggak lihat bu, malah yang kami lihat 

itu yang baru-baru yang potensinya itu pemda lagi getol-getolnya 

pengembangan itu disana. Ternyata sama sebenarnya dengan 

disini, aspek ini, aspek pemberdayaan masyarakatnya juga. 

Padahal disini kan pedagang-pedagang itu retribusinya minim, 

Artinya kan di tariki kan sebenarnya murah. Nah konsep ini 

sebenarnya sama dengan konsep yang kita temukan di Lombok, 

termasuk bagaimana masyarakat itu berpartisipasi agar pantainya 

tetap bersih. Cuma memang kendalanya itu kan nelayan nelayan 

itu dari etnis tertentu kan susah.  
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G-5 MK ya tapi sejak puluhan tahun  sudah banyak berubah lah pak.  

 

G-6 HS Nah apakah posisinya nelayan-nelayan disini juga berpartisipasi? 

G-6 MK ya mereka kan cari ikan juga.  

G-7 HS nah yang ingin saya tanyakan itu kenapa hotel itu tidak dibuat 

bagus, yang malah menimbulkan animo tidak bagus. 

G-7 MK ya kalau diomong ga bagus itu karena sudah lama ya. Kita punya 

hotel sudah lama sekali. Jadi namanya bangunan lho pak, rumah 

e kita sendiri lho kalau sudah 10 tahun, sudah ada yang bocor, 

apalagi ini 75 lho pak. Sekarang 2018, sudah sekitar 45tahun lho. 

Bayangkan lho kalau rumah kita 45 tahun nggak didandani blas 

apa yang terjadi bocor disana sini, ya pasti kayak gitu. Jadi 

memang 40 tahun yang lalu apik lah pak bangunane. Jaman dulu 

40 tahun yang lalu pasti bangunane apik lah, kuat. Ya tapi kan 

kenak angin pantai, panas, hujan, seiring berjalannya waktu 

pastikan ada yang rusak rusak. jadi kalau HS bilang kenapa 

nggak dibikin yang bagus, jaman dulu ya bagus. Kita memang 

ada pemikiran mau membuat hotel yang bagus yang bintang 

lima gitu, tapi konsentrasi kita masih ke themepark dulu. Ke 

atlantis dulu. Itu juga sudah banyak biaya, masih harus 

ngembalikan.  

G-8 HS apalagi saya sempet mendengar dari luar bu, kalau pemilik 

themepark ini tidak mau bekerjasama dengan luar.  Betul ya 

seperti itu? 

G-8 MK karena dia punya angan-angan. Pimpinan saya itu bagi saya 

punya angan-angan dan Angan-angan itu tidak bisa 

dicampuri oleh orang lain.  Misalnya pak Hendro punya 

perusahaan terus dijoinni sama orang lain pasti kita diatur sama 

orang lain. Dia juga sudah belajar ke themepark sana sini, belajar 

ke eropa ke amerika, Ke jepang tapi karena dia passionnya 

direkreasi ya dia akhirnya kesini. Kalau orang lain belum tentu 

kuat lah. banyak tantangannya. Tapi begitu dia pergi ke 

disneyland hongkong, shanghai, amerika mungkin dia sampai 
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amerika kok, orlando gitu. tapi kan itu hanya kulitnya saja. tapi 

begitu dia praktek semua dia belajar. Bukan perkara mudah 

ngatur orang bikin ini itu. Mungkin kalau saya setuju dengan dia, 

dia bikin perusahaan , dia membangun dari kecil sampai besar 

dan setiap orang punya kehendak masing-masing itu sah menurut 

saya. kalau misalnya pak Hendro punya perusahaan gitu apa pak 

Hendro mau di atur-atur sama orang lain 

G-9 HS terus selama ini gimana bu?  Artinya kan ini juga merupakan 

ikon dari kota surabaya, nah dukungan dari pemkot sudah 

sejauh apa ya bu? 

G-9 MK Bu Risma, ya hubungannya sama kita baik lah. Cuma tetep 

aja kita harus bayar pajak 10 % dari pendapatan. 

G-9 HS iya lah kalau itu kewajiban warganegara itu. 

G-9 MK iya. Iya. Kayaknya kok nggak ada ya. Kita mandiri kok.  

G-10 HS justru itu yang nantinya bisa menjadi usulan-usulan kami kalau 

swasta itu kalau digandengankan dengan pemkot tentu akan lebih 

luar biasa lagi.  

G-10 MK tapi nggak tau ya. Saya denger-denger bu Risma mau buat 

wisata lagi, mungkin tambah bagus lagi.  Jembatan itu, 

itukan sudah bagus nah itu mau dibagusin lagi, dia mau 

bikin apa, water apa gitu lho.  

G-11 HS Nah nanti kan salah satu rangkaian kegiatan kami ini kan, 

sekalian sounding ke ibu bisa atau tidak eventnya itu pemilihan 

duta kenjeran. Itu nanti ya semacam kontes lah anak anak Sma. 

Kemaren waktu kita survei sih area sanggar agung itu sudah 

cukup bagus untuk acara itu disana. nah itu terus bagaimana? 

G-11 MK Nah itu bikin proposal aja, proposal sederhana nanti saya 

pelajari, jangan sulit-sulit. 

G-12 HS Soalnya kan kami sendiri warga surabaya itu kan, sayang sekali 

kalau ada ikon yang begitu luar biasa tetapi tidak terkenal, dan 

cukup mengagetkan waktu kami ke lombok itu ada yang tau 

kenjeran adan yang tidak. Lho surabaya itu ada pantainya ya? 

Malaha ada uang gitu. Karena kalau orang tour ke surabaya 



	   151 

itu sama tournya ndak dibawa ke kenjeran sama tournya itu 

dibawa ke ampel, lapindo, malah nggak pernah dibawa ke 

kenjeran.  

G-12 MK Soalnya kenapa kok mereka nggak bawa ke kenjeran, 

soalnya kita nggak ngasi duit ke supir. Nggak ada tips buat 

mereka.  Ujung-ujungnya gitu, mesti supir minta duit. Nah la 

kita duit dari apa? Nah kita duit untuk itu itu ndak ada. Kita 

nggak ada postnya untuk itu.   

G-13 HS saya bilang ke orang-orang lombok padahal banyak yang bisa di 

lihat dikenjeran, walaupun kalau dibanding lombok alamnya 

beda dan masih jauh. Tapi potensinya ada. Justru yang membuat 

kami ingin melakukan penelitian itu itu.  

G-13 MK seperti waktu begitu ada bom itu, susah. Langsung ekonomi itu 

mandeg lho pak. Nggak ada yang keluar. Supir online itu nggak 

dapat duit. Nah akhirnya pajaknya siapa yang bayar kalau 

pendapatnya kurang? 

G-14 HS lahannya luas banget ya 

G-14 MK mungkin kalau HS lari marathon didalam ini bisa. Disini ada 

atlantis land yang paling baru, yang kedua itu waterpark 

kenjeran yang dulu itu, nah itu bukanya 1995, trus kita 

punya kurus mandarin punya yayasan sincung. Jadi yayasan 

sinchung kerjasama dengan pengelola kenpark. terus itu 

muridnya 1000 lebih banyak anak TK,SD, ada cabang juga di 

blauran ada mall apa itu di situ, nah itu dia ada cabang di BJ 

JUnction.  terus kita punya sekolah berkuda disini. Emproium 

namanya, bagaimana menunggang kuda yang baik. jadi ada kuda 

kuda import disitu. Kita ada sanggar agung banyak sebetulnya 

banyak fasilitas disini, dulu ada badminton, futsal, tapi 

sekarang sudah ndak ada. Futsal itu cuma sebentar orang 

sukanya.  Kalau bikin gitu harus besar sekalian agar laku 

dan butuh modal banyak. 

G-14 HS tapi ini sudah lumayan ya gaungnya?  

G-14 MK tapi ya ini sudah lumayan sih, kita sudah bergerak dibidang 
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wisata, ya mau tidak mau wisata yang palingmurah ya 

dikenjeran daripada ke malang macet-macet ke malang. Disini 

orang sering bikin acara kok, lari lima kilo, 10 kilo 

G-15 HS  brarti ini saya bikin proposalnya ya bu, intinya ya itu, 

mengadakan kontes duta wisata untuk menyadarkan bahwa 

kenjeran ini ikon kota surabaya sejak dari kecil. Untuk 

mengenalkan kepada masyarakat 

 Summary Kenpark sebagai salah satu icon wisata Kenjeran dimiliki oleh 

Swata dalam hal ini adalah PT Granting. Di dalam 

pengelolaannya dilaksanakan secara mandri tanpa bantuan dari 

pemkot ataupun mengandeng investor 

Aspek pemberdayaan tempat ini terlihat dari para pedangang 

berdagang hanya membayar retribusi yang rendah dan nelayan 

bebas mencari ikan di sekitar Kenpark 
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H. TRANSKRIP PENGURUS KLENTENG 

 

Dokumen Wawancara Klenteng Sanggar Agung  

Pewawancara HS, FS 

Informan Pengurus Klenteng Sanggar Agung (PKSA) 

Tempat/Tanggal Surabaya Senin, 25 Juli 2018 

Waktu Pk 10.00-11.30 WIB 

 

Kode 

 

Pewancaran/ 

Informan 

Materi Wawancara 

H-1 HS jadi kami ini dapat hibah dari LIPI jadi kami ingin meneliti 

tentang Kenjeran. Kalau kami lihat Potensi Kenjeran ini kan luar 

biasa ya? 

H-1 PKSA belum tergali  

H-1 HS nah justru itu, yang kami baca atau yang kami lihat itu memang 

justru belum tergali.  

H-1 PKSA betul. 

H-2 HS padahal kan banyak spot-spot yang menarik. Nah kalau tadi saya 

cerita penelitian ini melihat dari tiga aspek, budaya, 

kesejahteraan masyarakat, dan terakhir adalah edukasi. Nah 

khusus yang disanggar agung ini kami melihat aspek budayanya 

dan edukasi ya tentunya. Karena kalau kita bicara soal Kenjeran 

sanggar agung itu tidak pernah lepas. Jadi orang surabaya itu 

klenteng-klenteng Sanggar agung itu tidak pernah lepas. 

Kenjeran itu jadi salah satu icon. Nah kita yang menarik juga 

Melihat budaya tionghua kan ya? Budaya tionghua kan bisa 

diterima di komunitas ini dan saya lihat klenteng ini sudah cukup 

lama kan ya? Nah ini justru yang ingin kami gali. Bagaimana 

keberadaan klenteng ini menjadi salah satu wisata di Kenjeran.  

H-2 PKSA Kalau sebenarnya untuk penelitian pengembangan daerah 

kenjeran untuk kedepannya semakin baik, lebih baik ke 

pemkotnya. Karena bu Risma memang ada rencana, Cuma 
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kalau disini memang nggak bisa revolusi. Bu risma kita lihat 

mencoba merengkuh, mengajak mereka para nelayan untuk 

jauh lebih baik dan jauh lebih maju. Cuman tidak bisa 

revolusi. trek.trek.trek.trek. Harus pelan. Karena disini etosnya 

mereka beda dengan orang daratan. Karena menyangkut 

matapencahariannya yang tergantung dengan alam. Jadi 

otomatis tergantung dengan laut dan hatinya, jadi kalau mau 

melaut ya melaut kalau tidak ya di rumah. Dan itu sudah 

mendarah daging kelihatannya. Jadi kalau untuk 

pengembangan selanjutnya memang agak repot. Mereka 

memang agak kaku. Karena berbenturan dengan alam 

langsung. Humanioranya kurang lues juga mungkin ya.  

H-2 HS tipikalnya ya? 

H-2 PKSA iya, memang tipikalnya orang itu memang demikian. Kalau 

nggak keras,.. 

H-3 HS Kebanyakan dari etnis madura ya di sini? 

H-3 PKSA Sebetulnya jawa sih banyak, Cuma yang menonjol madura. 

Karena bagaimanapun kan mereka perantau semua, senang 

merantau kan tinggal nyebrang. Jadi kalau ada penelitian, syukur 

kalau LIPI ada rencana. LIPI kan tentang negara ya, memajukan 

ini ya memang harus sinkron dengan kota madya yang sebagai 

kepanjangan tangannya pemerintah pusat. Ya karena saya bukan 

orang dari kota madya dan saya juga bukan pemilik. Cuman 

melihat perkembangannya memang sudah jauh lebih 

baik.Rumah-rumahu dicat in. Kemudian akses-akses ini di 

benerin, ini kan baru tahun kemarin di perlebar. Yang 

didepan dua arah itu kan baru tahun kemarin terealisasi 

setelah mangrak beberapa tahun. ada trobosan yang 

sungaidi tutup itu baru bisa tembus, jadi akhir, ya tahun 

baru 2018 baru aksesnya bisa di buka itu dengan iming-

iming jembatan yang untuk air mancur menari itu. Itu yang 

diiming-imingkan, kalau ada icon ini anda akan dapat dana 

dapat income untuk masyarakat sekitar ya tukang parkirnya 
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itu lho. Kalau nggak gitu kan mereka sulit, sulit untuk maju. 

Sementara sanggar angung sendiri, sejak dulu kala kebetulan 

pemiliknya itu punya lahan sendiri. Ini luasnya 100 hektar. Terus 

sanggar agung ini sebenarnya milik pribadi, milik keluarga. Jadi 

kenpark ini satu tanah ya, 100 hektar. Kebetulan keluarganya 

ini pemeluk agama buddist aliran tridarma. Terus, semula bukan 

disini, ini ke sejarah aja ya biar tau. Akhirnya dulu yang 

ditengah-tengah atlantis itu dulunya kan pacuan kuda. itu ada 

satu bangunan kecil kira kira 3x3 gitu. Itu untuk tempat 

sembayang keluarga. Nah ini semua masih belum di bangun 

menjadi sentra wisata ya. Masih hanya hiburan pantai. Jadi 

jaman dulu masih orang kota senang mau lihat pantai ya ke 

arah kenjeran. Terus yang mampir ke situ meskipun hanya 

ingin melihat atau bahkan ada umat sendiri yang berdoa nggak 

cukup. Bahkan sampai ada hari-hari tertentu itu yang berdesakan 

lah. itu pun kita masih tahun baru iya kan. itu 1978 awal mula 

berdirinya itu kecil. Kok banyak ya terus sama  pemiliknya 

dipindah kesini tahun 1991. Jadi masih sangat muda sekali 

sanggar agung. Terus dibangun lahan, sampai 1999 itu baru 

diresmikan. Jadi itu perlu beberapa tahun dengan corak kayak 

begini. Konsepnya adalah alkulturasi budaya. Budaya jawa 

dan bali.Sebagai dimana kita berpijak itu kita harus 

menghormati budaya lokal. plus kita tidak bisa lepas dari atribut-

atribut kita sendiri. Ya jadi kita pemiliknya bapak Setiahaji 

Yudo. Berniat untuk menggabungkan, ya itu tadi tinggal 

bagaimana kita harus menghormati budaya lokal. Nah 

perpaduan budayanya mulai dari yang didepan perpaduan 

gerbang bali nah sampai ada yang di dalam gapura gapura 

nah di tengahnya itu kayak punden berundak gitu. Kalau 

bagian budaya bisa dilihat itu. Saya pun nggak tau, katanya sih 

bangunnya tanpa paku, katanya sih demikians esuai dengan 

arsitektur jawa. Cuma saya nggak pernah lihat ke atas. Cuma 

katanya demikian. Nah ini sekarang namanya PT. Granting Jaya. 
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Kantor depannya di depan sana. sanggar agung adalah satah satu 

aset yang didedikasikan bagi khalayak ramai. Jadi, kita 

meskipun tempat ibadah tridarma, tempat ibadah agama 

konghucu, budha, dan Tau. Tapi kia tidak menutup 

kemungkinan siapapun bisa datang. Seperti, ada anak-anak 

dari muhammadiah gresik datang kesini. saling 

memperkenalkan budaya, ya acara outbond lah. Gratis. Nah 

silahkan nggak papa. Atau agama apapun mau mengadakan 

acara disini boleh. Jadi kita syukur kalau pemerintah kota 

ini mau menggandeng kita 

H-4 HS jadi pengelolaannya ini di bawah pemkota atau pribadi? 

H-4 PKSA pribadi, milik PT. Granting Jaya.  

H-4 HS  o.,yayaya. Karena kami berfikir ini dikelola oleh pemkot. Bukan 

ya? 

H-4 PKSA bukan. Pemkot itu yang sana, jadi terus lagi itu ada PD. 

Perusahaan Daerah Taman Hiburan. PDTP.  

H-5 HS itu masih area kenjeran?  

H-5 PKSA Lain, tapi itu masih berdampingan. Yang depan saya. Itu taman 

hiburan pantai. THP. THP Kenjeran. Jadi disana wahananya ya 

wahana pasir dengan mainan biasa. Kalau kita di sanggar agung 

ya disini ini. 

H-5 HS kami mikir ini di bawah pengelolaan pemkot ya. 

H-5 PKSA Bukan. Kalau pemkot langsung pada bidang wisatanya pemkot. 

Mereka mungkin punya masterplannya. 

H-5 HS brarti ini milik swasta ya? 

 PKSA swasta. Perseorangan. Dimana kita ada pengembangan, kalau 

dulu pacuan kuda terbesar seasia tenggara mungkin, Cuma 

sekarang kan sudah dialih fungsikan menjadi taman hiburan 

atlantis land. 

H-6 HS jadi sinergi oleh pemkot selama ini seperti apa ya pak ya? 

H-6 PKSA pastinya adalah. Seperti jalan di Pakuwon city, itu dulunya 

kan aksesnya akses jalan kita, termasuk wilayah persilnya 

kita tapi win win nya dengan pemkot bagaimana itu kan 
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pemilik yang tau, akhirnya jadi jalan umum. Kita sebagai 

umat "oh itu memudahkan bagi orang lain". Entah itu beli 

atau tukar guling, nggak tau saya. Itu nggak masalah. Yang 

penting bagaimana kita bisa berpartisipasi di dalam 

masyarakat ini.  

H-7 HS dan ramai sekali ya saya lihat di depan. 

H-7 PKSA iya itu kan four face budha kalau bahasa palinya catur brahma 

dewa. Itu sebenarnya daya tariknya agama hindu.  

H-7 HS itu bukan budha brarti pak? 

H-7 PKSA kita menghormati beliau sebagai dewa brahma sebagai salah satu 

body satwa juga. Tapi itu salah satu dewa untuk agama hindu.  

H-8 HS di luar dugaan ternyata ini milik swasta. 

H-8 PKSA swasta. Sudah lama. 

H-9 HS yang bisa menjadi ikonnya surabaya sih sebenarnya. Cuma 

sayang pak, jadi sebelum kami kesini kita itu juga studi banding 

ke lombok jadi untuk belajar bagaimana pengelolaan wisata di  

lombok. Dengans egala potensi wisata yang begitu luar biasa di 

surabaya ini, orang lombok banyak yang nggak tau pak. jadi 

kalau kita bicara kenjeran itu ada yang tau ada yang nggak. 

Karena selama ini kita itu diajaknya ke ampel bukan ke kenjeran 

oleh biro travelnya.  

H-9 FS sampah lapindo.  

H-9 HS malah terkenal lapindo. Jadi, waktu kami kesini kami ingin 

kenjeran itu lebih baik. Nah kenjeran itu yang menarik apa. O 

pantai. Nah itu yang ingin kita kembangkan. 

H-9 PKSA asli surabaya dua-duanya? 

H-9 HS  asli pak. 

H-9 Bu Fanny  saya bukan sih pak. Saya asli blitar. Tapi saya lama di surabaya. 

H-9 HS kalau saya itu dari kecil sudah di surabaya.Saya dulu mancing di 

kenjeran yang kolam pancing itu. Jadi kami ingin dari penelitian 

ini, intinya kami ingin ngasi masukan ke pemkot. 

H-9 PKSA Betul. Jadi kenapa kok dari lombok diarahkan ke ampel itu ada 

salah satu maksud terselubung nya lah. Jadi kalau buddist ini 
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terserah lah ya, datang lihat dan buktikan sendiri.  

H-10 HS kenjeran ini sebenarnya bukan buddistnya tapi ke arah wisatanya 

ya? 

H-10 PKSA betul, tapi kalau ada di arahkan ke ampel itu kan ada dana 

yang mengalir kesana. Menggiatkan finansial daerah sana 

pemasukan buat sana, kan gitu. Makanya ada wisata wali 

songo, sembilan wali. Itu adalah bagaimana memutar arus 

dana. Itu income itu. 

H-11 HS  Padahal di Kenjeran itu banyak tempat tempat menarik.  

H-11 PKSA tapi kalau pun ke kenjeran apa yang ingin di suguhkan, 

airnya lho kotor. Repot juga. Mungkin mungkin bisa di 

sampaikan ke LIPI juga. Kita mungkin bisa meniru luar negeri 

yanhg dibuat saringan. Jadi laut itu di saring. 

H-12 HS wisatawan itu memang sering buang sampah gitu ya pak.  

H-12 PKSA kan ini bentuknya kayak tanjung ya, bentuknya agak 

menjorok ke dalam ya. Jadi ada tekukannya di antara 

pakuwon city dengan kita. Ini ada cenderung pendangkalan. 

Memang di buat lebih mendangkal karena reklamasi mulai 

jaman walikota jaman dulu, ini pun sanggar agung di atas 

tanah reklamasi. Ya memang kalau mau dibuat jangan 

setengah-setengah, Karena kan dulu bisa menjual tanah laut 

langsung aja dibuat disaring. Nah itu di luar negeri ada yang 

memelihara lumba-lumba di tepi pantai dengan airnya bersih 

biru. Itu kan airnya disaring itu. Jadi dibuat kayak suatu 

akuarium dengan daratan dengan  laut itu ada batasnya dengan 

saringan. Tapi ya memang biayanya besar.  

H-13 HS tapi kan ini sebenarnya tidak untuk, apa ya, kalau kemarin kita 

ke pantai apa itu, yang ada pertamina itu yang dilombok itu, 

pantai nipah itu lebih bahaya lagi karena dekat dengan kilang 

minyaknya pertamina. 

H-13 PKSA sebenarnya disini yang perlu di bangun itu adalah akses 

untuk Pembangkit Listrik Tenaga Angin. Disini sudah ada 

prototype nya Cuma nggak tau sudah jalan atau belum. Itu 
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yang sebenarnya potensi yang perlu di kembangkan. Apalagi 

kalau mau tenaga air, itu yabisa. Cuma terbentur banyak 

kendala mungkin ya. 

H-14 HS itu saya lihat bila peziarah mau kesini itu ada perahu juga ya 

ternyata. 

H-14 PKSA lho iya, itu e.. Para nelayan sebelah memanfaatkan 

pengunjung yang ingin, lah namanya orang kota kepingin 

tau laut kepingin tau rasanya terombang-ambing di laut. Lha 

ayuk naik, lha wong Cuma sepuluh ribu aja kok,  10 ribu sampai 

ke tengah lalu kembali, kan ada batasannya. Nah batasannya itu 

adalah pendangkalannya yang cenderung langsung dalam.  

H-15 HS saya kalau nyekar juga sering kesini, itu saya lihat oo banyak 

juga orang-orang yang nawari nyekar.  

H-15 PKSA  iya. Kalau jaman dulu kan klau nyekar di tengah kota.  

H-16 HS Nah ini kalau bentuk kerjasama sanggar agung dengan 

nelayan-nelayan ini katakanlah seperti apa pak?  

H-16 PKSA Kerjasamanya, pihak sanggar agung tidak melarang mereka 

mencari nafkah disini. Mereka bukan ditarik retribusi 

endak. Kita bergantian mencari nafkah. Kan banyak juga 

yang mencari kerang laut toh, jadi setelah jam 9 jam 8 

malam lah kesini itu banyak lampu-lampu berjalan lah. Itu 

nelayan yang mengambil kerang laut yang jatuh dalam pasir 

diambili. 

H-17 HS ini buka nya jam berapa ya pak? 

H-17 PKSA kita bukanya jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kan 

bagaimanapun para petugas kebersihan perlu istirahat.  

H-18 HS ini ramai  kalau lagi imlek itu banyak atraksi ya pak ya? 

H-18 PKSA  Kita ada beberapa hari besar keagamaan, yang cenderung ramai 

karena kita kan ada beberapa altar body satwa. Yang utama itu 

adalah dewi kuan-im itu tiga kali setahun itu yang cenderung 

acara besar. Terus ada lagi satu yang besar itu festival bulan 

purnama. Itu tanggal, setiap tanggal 15 bulan delapan imlek. itu 

kita sebagai hari lahir sanggar agung. 
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H-18 HS Pak ini pernah ada ndak pak event besar yang tidak bercorak 

buddist tapi bercorak seni? 

H-18 PKSA banyak, kita sering ada beberapa orang yang wayang kulit di 

depan. Ya ndak sering setahun sekali sih Cuma ada beberapa 

orang yang mau mengeluarkan uang. Kita bebas, mereka ndak 

bayar. Asal laporan. Misal mereka bulan depan akan ada event 

wayang kulit ya mereka harus lapor. tempat ya silahkan di pakai, 

tapi panggungnya kan timnya wayang kulit yang menyiapkan.  

H-19 HS karena kami dalam rangkaian penelitian ini salah satunya juga 

mengadakan event. Event itu pemilihan duta wisata kenjeran. 

Pesertanya kan anak-anak SMA. Jadi kami ingin mengenalkan 

kenjeran itu melalui anak-anak sekolah. Nah dalam pemilihan 

duta itu kami sih membungkusnya mungkin ada pagelaran seni 

juga tapi memang khas suroboyoan. Jadi kalau memang 

memungkinkan kita akan adakan disini. 

H-19 PKSA ya bisa bisa. Nah disini mungkin bisa gratis. Didepan sini. Akses 

mungkin bisa di depan bisa di belakang. Bisa dipakai, mungkin 1 

bulan sebelumnya bisa ijin supaya nggak terjadi bentrokan. 

Ijinnya ke PT.granting jaya bisa, telp saya juga boleh. 

Seandainya, ingin tempat yang lebih besar lagi disebelah sana 

ada auditorium. itu nama tiongkoknya dian dan. Jadi duplikatnya 

dari dien dan di tiongkok sana.  itu dulu tempat raja mengelar 

acara kesenian menyambut musim semi. Jadi di duplicate kan 

disini, itu untuk apa untuk acara budaya. Jadi itu empat lantai 

bentuknya  terus tengahnya itu hall jadi semua orang bisa lihat 

kebawah. itu bisa disana, cuma kalau disana memang perlu 

biaya. sering kita buka puasa bersama lintas agama sering 

kita disana.  

H-20 HS tapi mohon maaf pak saya jadi pengen tahu, lahannya disini kan 

miliknya PT.Granting ya? Adalah penduduk sekitar. 

H-20 PKSA iya. Mereka hanya dipungut 5000 satu bulan. Listriknya 

silahkan bayar sendiri-sendiri. Jadi kalau dulu hikayahnya 

itu pernah dulu ada gunung apa itu yang meletus hebat. 
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Krakatau atau apa gitu. Nah itu dulu dijadikan tempat 

untuk pengungsi itu. Jadi sama bapak itu dulu orang orang 

di tambung karena ada sekian puluh ribu orang yang butuh 

tempat tinggal dengan tidak ada matahari pencaharian. Jadi 

sekian banyak itu di tampung disini oleh bapak Setyo yudo. 

Untuk bulan-bulan awal mereka dikasi makan, lalu saya 

punya lahan mari dirawat bersama, ada nelayan ada apa 

cuma pada akhirnya terkalahkan dengan pendatang. Dan 

pedagang-pedagang itu adlah anak keturunannya. Kalau 

mereka kebetulan dengar dari kakek moyangnya mungkin 

masi ingat, tapi anak muda jaman sekarang mudah lupa 

dengan masa lalunya  

H-21 HS Nah kalau ada orang luar mau jualan disini bisa ndak pak? 

H-21 PKSA bisa. Nggak ada masalah.  

H-22 HS tergantung lahannya masih ada atau tidak ya pak. Karena 

sempat saya survei disana lahanya sudah penuh semua. 

Ternyata luar biasa ya. 20.000 orang  

H-22 PKSA sekitar 25.000 orang, saya memang tidak lihat bukti otentiknya 

Cuma dari kabar cerita itu pengungsinya sebanyak itu. Itu pun 

banyak yang sudah tidak ada.  

H-23 HS jadi aspek pemberdayaannya itu oleh warga itu ya. 

H-23 PKSA  iya dulunya, tapi tidak dirawat, dirawat terus dibenahi oleh pak 

setiajinya. Termasuk ada motel dan sebagainya. Jadi memang 

jaman dulu kenjeran konotasinya jelek. Karena untuk 

menampung sekian banyak perlu pendapatan kan, apa yang 

bisa dijual dengan cepat. Akhirnya di fasilitasi demikian. 

Tapi orang tidak mikir itu, hanya mikir sekarang pokoknya 

jelek. terus untuk generasi sekarang mulai di ubah imagenya 

dimana jumlah kamarnya jadi sedikit. Yang untuk kelas teri 

karena yang memperhatikan kenyaman bukan disini karena 

disurabaya ada 300 hotel.  

H-24 HS  Nah kalau di lombok kan ada banyak hotel yang dibangun di 

tepi pantai, kenapa mereka tidak kepikiran untuk membangun 
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disini ya. Padahal sebenarnya potensinya bagus ya. 

H-24 PKSA wah kalau itu saya tidak tahu ya, kebetulan saya bukan anaknya 

ya. Kalau mungkin tempat lain mau menggandeng investor. 

Bapak setiaji nya ini nggak mau. Saya ada uang saya bangun 

tapi kalau tidak ada ya mangkrak.  

H-25 HS jadi memang ini intinya ini yang dewi kwan-im ya? 

H-25 PKSA iya, jadi kan body satwa itu sebenarnya ada banyak. Ini kan 

altarnya yang tengah itu altarnya dewi kwan-im. Body satwa itu 

sebenarnya ada ribuan tapi kita hanya ambil 9 yang terkenal plus 

1 Tuhan yang maha esa itu altarnya yang belakang ini 

sebenarnya hanya pembatas daratan dengan laut. 

H-25 HS yang mana pak? 

H-25 PKSA ya itu, yang gerbang naga itu, hanya penanda jadi supaya anak 

kecil nggak nyemplung. Karena itu langsung memang karena 

nggak ada pematasnya. Nah kan klau hanya dibuat pager kok 

rasanya estetikanya kurang ya, makanya dibuat seperti itu. 

Soalnya mikir, kalau kayu nanti cepat rusak, apalagi kalau besi 

nanti terjadi korosi, nah akhirnya terpikir untuk membuat 

bangunan itu yang artistik dan mengandung makna, dimana 

maknanya karena kita altar utamanya dewi kuan-im Maka dewi 

kuan-imnya saja yang ditengah dengan sisi kanan dan kiri itu 

adalah perlambang siswa putra dan siswa putri, Kalau 4 jenderal 

ini adalah gambaran jadi 4 jendral langit. Jadi menurut 

filosofinya alam ini ada penjaganya. jadi kita harus menjaga 

alam, kalau kita nggak menjaga alam, maka alam akan memarahi 

kita. itulah terjadi bencana alam. bukan menghormati patungnya, 

tapi menghormati alamnya, karena patung itu hanya 

penggambaran.  

H-24 HS ini kok ada dewa yang diluar pak? 

H-24 PKSA sebenarnya kalau di dalam itu ada satyadewa nama resminya nya 

itu satyadarma, satyadarma itu pelingdung darma.  Pelindung 

ajaran. Sebetulnya itu bukan diluar, arca yang di dalam itu kan 

dibuat dari batu giok,  nah pemahatnya untuk memahat itu butuh 
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semacam ritual dan puasa beberapa lama untuk ijin dan 

ilhamnya. membuatnya ini perlu beberapa waktu untuk membuat 

9 patung. setelah selesai membuat itu dia tidak bisa membuat 

apa-apa lagi karena semua insiprasi dan energinya tercurahkan. 

karena sama pemiliknya kasian akhirnya dibelilah itu, di taruh di 

luar sebagai hiasan.  

H-24 HS tapi digunakan untuk sembayang juga? 

H-24 PKSA tidak. Tidak. Jadi kalau ada yang meletakkan hio di sana itu 

salah kaprah. Itu bukan altar hanya untuk apik-apikan. 

H-24 HS pak nanti kita boleh nggak sambil masuk 

H-24 PKSA oo. Sangat boleh yuk sambil jalan aja.  

 Summary Sanggar agung adalah  tempat ibadah penganut Tri Dharma yang 

berlokasi di dalam tempat wisata Kenpark Walaupun bercirikan 

Budhis tempat ini terbuka untuk umum. Sering diadakan event 

non budhis seperti wayang kulit. Belum terlihat sinergi antara 

pemilik tempat ini dengan pemkot untuk memperkenalkan 

sebagai destinasi wisata 

Aspek pemberdayaan ditemukan dalam hal dibukanya area 

sekitar bagi penduduk untuk berjualan dengan retribusi murah. 

Penduduk juga memanfaatkan untuk menyewakan perahu bagi 

pengunjung Sanggar Agung 
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I. TRANSKRIP LENGKAP PEMERHATI LINGKUNGAN 

Dokumen Wawancara Pengelola Ecoton 

Pewawancara YS, FS 

Informan Pengelola Ecoton 1 (EP), Pengelola Ecoton 2 (EA) 

Tempat/Tanggal Surabaya Jumat, 13 Juli 2018 

Waktu Pk 11.46-13:52 WIB 

 

 

Kode Pewawancara 

/Informan 

Materi Wawancara 

I-1 EP Mau ngomong apa? 

I-1 FS Mau ngobrol-ngobrol aja sih, tadi sudah ngomong sama mas 

andreas. Apa, Cerita-cerita sungai di surabaya. Gitu mas. 

I-2 EP sebentar ya, saya habis solat jumat 

I-2 EP mau ngapain mbak? 

I-3 YS jadi pak, kami ini dosen Ciputra yang mendapat hibah dari LIPI, 

untuk penelitian yang berhubungan dengan oceanografi.  

I-4 EP Penelitian? 

I-4 YS Iya. Tentang Kelautan. Gitu pak. Nah kita itu kan rencananya ingin 

memperbaiki kenjeran. 

I-4 EP Wuh, bagus sekali. 

I-4 YS dan itu memperbaikinya, istilahnya dari warganya, mulai dari apa, 

lokasinya disana, yang kita perbaiki dan nanti lebihnya untuk 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

I-5 EP setahun kah mbak? Setahun atau setengah tahun?  

I-5 FS ini masih setahun, kalau nanti berjalan dengan lancar, tahun depat 

akan lanjut gitu pak. 

I-6 YS jadi kita nanti pak, sekitar tanggal 26 itu pak. Nanti kami 

mengundang bapak untuk ke Swiss Belinn Manyar. Nanti disitu kita 

akan bertemu dengan orang LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia bersama dengan juga itu nanti kalau ada dinas pariwisata 

yang bisa hadir nanti kita akan hadirkan, beberapa juga nelayan, 

pelaku usaha, dan nanti kalau dari lingkungan nanti yang akan kita 
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undang bapak gitu ya pak.  

I-7 EP tahunya pak andreas dari mana? 

I-7 FS saya kan googling. Kontaknya ketemunya itu mas andreas. 

I-7 YS jadi karena LIPI ini concernnya ini ke lingkungan pak jadi kita 

walaupun kita nanti memperbaiki dalam aspek budaya, dalam aspek 

sosial dan edukasi, tapi kita nanti concernnya juga ke lingkungan 

sih pak. Jadi kita berusaha untuk bertemu dengan bapak, karena 

bagaimanapun juga ketika kita berusaha membenahi kenjerankan 

bagaimanapun kaitannya dengan sungai. jadikan nantikan sungai-

sungai itu bermuaranya ke laut kan ya.  

I-8 EP terus apa bentuk kegiatannya apa? Research sosial atau apa? 

I-8 YS  research sosial pak. Nanti waktu di swiss belin itu kita akan 

mengadakan sosialisasi tentang blue ocean strategy kepada nelayan 

yang nantinya kita akan kemas secara lebih sederhana, supaya nanti 

keinginan nelayan, pemerhati lingkungan, dinas pariwisata, itu bisa 

kita jadikan  satu seperti apa gitu. 

I-9 EP yang nentukan lokasi mbak sendiri atau siapa? 

I-9 YS iya, kami sendiri dari tim.  

I-10 EP daerah mana kenjerannya? 

I-10 YS daerah pesisir pak.  

I-10 EP iya maksudnya daerah mana kan banyak, ada cungpat, tambak wedi. 

I-11 YS Jadi kan kenjeran itu ada 19 tempat wisata nah itu kita akan coba 

jadikan satu jadi wisata terpadu, jadi kita pengennya itu outputnya 

itu draft kebijakan dulu yang diajukan ke pemkot untuk membuat 

kenjeran menjadi lebih maju. 

I-11 EP jadi lebih pada itu ya. Ekowisatanya itu. 

I-12 YS iya kan soalnya kalau mangorve itu sendiri sudah di gali oleh bu 

risma, yang di wonorejo yang ada edukasinya.  

I-12 EP iya yang penting itu ada pelibatan masyarakatnya, jadi kita harus 

cari orang-orang kunci. Nah orang-orang kunci ini biasanya malah 

kita bisa ketemu kalau pertemuannya non formal. Misalnya ngopi-

ngopi disana lalu cari tahu orang-orang kuncinya secara informal. 

Ada key person yang nonformal. Jadi nanti pendekatan ke 
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masyarakatnya lebih mudah. Karena sering kali ketika kita 

penelitian ini yang nampak itu malah yang formal seperti pak kades, 

pak lurah, ibu pkk, kemudian RT RW tetapi sebenarnya ada tokoh-

tokoh informal yang sebenarnya itu bisa diajak. Jadi seringkali 

memang berhasil sih, trainingnya berhasil dan banyak orang yang 

diundang, tapi yang utama itu sebanrnya keyplayernya ini yang juga 

harus diedukasi. dan pendekatannya pun tidak bisa formal kayak 

kita bikin rapat. Jadi kita itu istilahnya cari teman. Jadi kalau disini 

itu kami tekankan jadi kami bikin produk, terus kita bikin apa 

supaya ada SOP nya gitu. Jad nanti kita akan bentuk kelompok, 

mesti gitu. bentuk kelompok itu kan dia punya produk, ekowisata 

kek, produk apa kek. Jadi prduk itu bukan kayak barang tapi seperti 

ide atau gagasan yang bisa di perjuangkan oleh kelompok ini. 

Kemudian kalau sudah ada produk, ide, atau gagasan itu kemudian 

kita akan membuat semacam SOP. Dalam SOP nanti akan dibagi 

tugas, kamu melakukan apa kamu melakukan apa. Itu bukan orang-

orang seperti pak lurah itu orang -orang kunci yang nantinya punya 

niatan sama dengan kita. Jadi kita itu harus mengeksplor lagi di 

kampung itu, siapa sih yang se"iman" dengan kita, artinya sama 

dengan kita tujuannya. Kalau nanti ke pak lurah, pak lurah itu sibuk, 

sibuk dengan urusannya masing-masing jadi nanti gagasan ibu-ibu 

ini akan jadi nomor dua. Nggak jadi prioeritas, yang nanti ujungnya 

malah buang-buang uang. Oleh karena itu menurut saya, entah satu 

dua bulan ini mencari entah anak muda, entah ibu-ibu, biar nanti 

membekas, karena nanti kalau pertemuan  selalu dengan pak lurah, 

ibu-ibu pkk, karang taruna, itu nanti nggak jadi apa-apa.  Akan kita 

absen. ya memang bagus acaranya ada fotonya bagus, ada absennya. 

Tapi nggak akan sustainable.  Dan nanti ini membuat lembaga yang 

formal, jadi nanti ini akan kita lembagakan.    

I-13 YS iya jadi nantinya memang kami akan ke arah sana pak, ingin 

membuat komunitas kenjeran lovers.   

I-13 EP iya bagus, jadi memang penting ada lembaga itu, karena kan 

mengikat. Jadi produk itu saya ibaratkan kayak gagasan gitu ya. 
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Nah nanti pak lurah dimintai SK untuk berkerja sama dengan 

kelompok ini. Sehingga berkelanjutan sih. Kan ini kawasan 

tercemar kok malah mau dikembangkan? 

I-14 YS justru itu pak karena kita concernnya itu ke lingkungan hidup maka 

kita ingin membenahi juga  

I-14 EP karena ini kan sumber nya nggak ada disini, sumbernya ada di 

sungai. Jadi sumber pencemaran itu sebenarnya bukan dari pantai 

tapi dari sungai. Nah kalau gaya hidup mereka ini kan penyebab 

utamanya, sanitasi yang buruk. 

I-15 YS jadi kalau kita mau memperbaiki pantai kenjeran itu harus dari 

sungai ya pak?  

I-15 EP iya. Saya dulu bergeraknya memang dari pantai. Tahun 1999 kita itu 

sudah penelitian disana, logam beratnya itu 10 kali lipat, lalu air 

susu ibu itu mengandung merkuri, mengandung ferum banyak 

banget. Makanya itulah kenapa kita lari ke sungai. Jadi 

membersihkan laut itu harus dari sungai.  

I-16 YS jadi upaya yang sebagiknya kita lakukan untuk membersihkan 

kenjeran itu bagaimana pak? 

I-16 EP ya dari sungai.  Tapi berat karena harus komprehensif dan holistik.  

I-17 YS soalnya kan kalau kita didaerah kenjeran kita bisa membersihkan 

misalnya sampah yang kelihatan. 

I-18 EP Nah kalau itu tidak bisa selesai, karena kan dihilirnya itu, kalau 

dihulunya tidak bisa selesai maka ya tidak akan pernah bisa selesai. 

Jadi regulasinya juga harus jelas ini kewenangan pemerintah kota 

atau provinsi. Harus di cari dulu ikatan kebijakannya bersama 

dengan siapa. Bisa juga ini untuk wahana edukasi. Jadi wisatanya 

diedukasi jadi ada anak-anak yang dilibatkan. Jadi kita cari lokasi 

yang bisa menjadi tujuan anak-anak. Jadi di buat tempat ngegame 

untuk anak-anak gitu lho. Yang sudah ada diperbaiki tetapi dikasih 

muatan edukasinya. Jadi gini dari 19 lokasi wisata ini ada cirikhas 

masing-masing  misalnya, ini yang edukasi ini yang masal. orang-

orang itu kan senang yang masal kan ya. Atau disetiap lokasi itu ada 

centernya yang isinya menjelaskan bagaimana polusi itu. Polusi 



	   168 

plastik itu apa jadi di setiap lokasi itu akan ada center kita. Jadi kita 

itu kan membersihkan masalah yang besar itu dari yang kecil dulu 

tapi memang lama. Tapi harus dimulai.  

I-18 YS iya karena banyak juga proyek yang ada disana tapi tidak 

berkelanjutan. Ya karena bukan orang kunci.  

I-18 EP memang kalau seperti ini harus dibanyakin pendekatannya dengan 

masyarakat sekitar. Dan anda harus paham bagaimana struktur 

masyarakatnya ada yang follower, siapa yang free rider itu. 

Seringkali orang yang punya gagasan itu dimusuhi orang. Yang dia 

punya gagasan aneh itu kan sering dimusuhi orang kan.  

I-19 YS kalau mas sendiri pendekatannya dengan masyarakat disini 

bagaimana mas? 

I-19 EP  Kita sih lama. Karena kan kita base on project. Membersihkan 

sungai itu.  

I-20 YS trus masyarakat melihat sendiri mas berupaya dengan sangat keras 

ya? 

I-20 EP enggak mereka nggak lihat karena bagi mereka nggak penting. Ya 

punya tempat seperti ini enak. Karena orang datang orang merasa 

perlu. Seringkali orang-orang itu datang kan menyampaikan 

gagasan-gagasan baru, sebenarnya sudah banyak gagasan-gagasan 

yang ada disini, tapi orang mau menyampaikan itu ndak berani. 

dianggap aneh. Seringkali kan kalau oranglain yang ngomong lebih 

mujarab dibandingkan dengan teman sendiri. Sebenarnya ketika kita 

membawa ide disana kita pasti dianggap orang pintar pahlawan lah 

ya tetapi kemudian bagaimana kita membantu mereka-mereka 

menyampaikan aspirasinya. kadang mereka mengganggap kita 

sebagai wartawan, karena kita mencolok pakai baju ini itu, rekaman 

ini itu, jadi sebenarnya pendekatan itu lebih baik informal, berteman 

saja dengan mereka. Tapi lama sih. Jadi dalam setahun ini harus 

berteman dengan banyak orang. Mangkanya kalau identifikasi awal 

itu sebaiknya berteman dengan banyak orang. Sering-sering keluar 

dengan orang orang. Kenapa sih kita mau bawa lingkungan karena 

kita itu pengen berpesan kepada anak-anak kalian harus respect 
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kepda lingkungan. Kalian harus memikirkna People, Planet, dan 

profit. Jangan hanya fokus pada profit aja. Sejak awal harus 

diberitahukan kalau harus menjaga sungai, pesisir jangan 

mengotorinya. Nah di kenjeran itu kan ada perahu, nah itu saja di 

manfaatkan sebagai edukasi dan profit center. Jadi nanti 

memnafaatkan masyarakat sekitarnya untuk jadi guide.  

I-21 FS apakah kalau disana itu mas kenal ada nelayan yang juga pecinta 

lingkungan yang bisa dihubungi.  

I-21 EP paling ya kader-kader PKK itu. Selain itu tingkat umur juga 

bermasalah dengan cara berkomunikasi. Mangkanya kalau disini 

anak anak dan ibu-inu itu kita kenalkan berbeda cara 

pendekatannya. Kalau anak-anak lebih kepada hewannya, kalau ibu-

ibu ya yang lebih nyata seperti masak. Nah ini posternya. harus 

dipilih dulu sasarannya. tapi jangan lupa kalau waktu itu cepat, jadi 

anak-anak yang dulunya kita bina itu mungkin sekarang sudah 

dewasa, 

I-22 FS tapi mungkin ndak sih pak kalau kita melakukan pelatihan untuk 

nelayan? 

I-22 EP  untuk apa?  

I-23 FS Pelatihannya itu lebih ke ya monggo anda mengambil ikan dilaut 

tapi ya anda harus ikut peduli 

I-23 EP "bagaimana caranya?" gimana kalau mereka ngomong gitu? Jangan 

diajari. Ngapain di ajari. Justru seharusnya menginventaris mereka 

dulu jadi kegiatan mereka ini apa sih jadi nanti kita bikin kayak 

buku poster tentang kehidupan laut dikenjeran. Jangan tiba-tiba 

kamu ngajarin karena nggak akan masuk. Kalau kayak gitu nggak 

sustainable, nggak akan masuk nanti. Jadikan dia aktor dulu, 

diangkat dulu. Kita harus inventariskan ikan itu kayak gini. kita ajak 

mereka inventasisasi ikan seperti ini. dari sini mereka akan belajar 

tentang pentingnya permukaan kasar dari sungai untuk ikan. Jadi 

pendekatannya itu yang mereka bisa lebih mudah mengerti seperti 

membuat poster , gambar-gambar yang bagus. Jadi intinya kita itu 

janganmengajari mereka, kita harus lebih banyak mendengarkan 
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mereka. 

 

Kode Pewawancara 

/Informan 

Materi Wawancara 

I-24 FS ini kok ada komunitas apa, nah ini juga lihat waktu di kick andy 

waktu itu kan ada sempat muncul wantu di kick andy, terus saya 

mikir. Nah ini kayaknya bisa ini, karena sungai juga akhirnya juga 

ke laut. Kalau dari surabaya itu seperti apa, kalau dari sungainya 

begini nanti efeknya ke laut seperti apa.  

I-25 EA banyak si kalau programnya. Itu proposalnya bagaimana kalau 

boleh tahu.  

I-25 YS ya jadi proposalnya itu kita ingin mengembangkan wisata terpadu 

kenjeran dimana kan kenjeran itu banyak masalahnya pak. Mulai 

dari wisatanya yang belum terpadu, terus daerah wisatanya yang 

belum banyak pengunjungnya, daerah wisatanya yang terkenal 

dengan orang-orang yang istilahnya image yang negatif. Ketika 

mendengar kenjeran itu pasti pacaran. Lalu ada beberapa hal lain 

juga yang seperti sampah yang pernah saya dengar itu hanya 

diambil seminggu sekali. Nah itukan juga menjadi masalah disana. 

Istilahnya kok Wisata kenjeran ini sudah menjadi lagu, tapi kok 

wisatanya itu tidak terkenal, kan gitu. jadi kita pengennya 

bagaimana sih membenahi kenjeran ini supaya nantinya banyak 

wisatawan yang datang kesana. Nah kita pengen tahu sih pak dari 

segi lingkungannya itu apa  yang bisa kita lakukan supaya kenjeran 

ini bisa jadi destinasi wisata pak. 

I-26 EA Kenjeran? Kenapa nggak mangrove dulu? 

I-26 FS Karena gini sihi, kmarin pertimbangannya kan, kalau mangrove 

sudah dikelola dengan cukup baik sama bu Risma. Yang masih 

kelihatan kurang itu kenjeran, padahal kenjeran itu sudah lama toh 

itu sebetulnya, tapi kok masih begitu-begitu aja? Terus sampahnya 

juga banyak banget disana.  

I-27 EA kenjeran. Kenjeran itu lebih ke kali mas nya sih sungainya 

I-27 FS  o. Kali mas? 



	   171 

I-28 EA iya kan sungai yang di surabaya itu pecahannya dari brantas yang 

lewat dari 38 kabupaten dan kota itu, pisahnya dideket sini di 

mojokerto. Itu jadi dua, bermuara di porong di sidoarjo sama kali 

surabay depan ini, pisah jadi dua lagi pisahnya di ngagel. di ngagel 

itu pisah lagi jadi dua satu ke wonorejo satu yang masuk ke 

monkasel itu, kalimas itu namanya. kenjeran itu lebih banyak di 

pengaruhi oleh kali mas kelihatannya. Kalau dilihat secara geografis 

bicara tentang persungaian. Terus kalau bu Risma yang mangrove 

itu lebih banyak dipengaruhi oleh wonorejo sungai depannya stikom 

itu. Tapi tetap saja terikut di DAS brantas kalau kita bilang. Nah 

kalau melihat, bayangan saya kalau bicara soal wisata itu malah 

punyanya bu risma itu yang mangrove yang perlu dikelola lebih 

bagus lagi bukan hanya wisata yang destinasi tetapi juga edukasinya 

yang kita belum dapat kalau saya main-main kesana.  

I-28 FS yang mangrove nya? 

I-28 EA iya. 

I-29 FS o. Malah edukasinya yang belum terlalu bagus? 

I-29 EA Edukasinya, mereka datang kesana iya rame karena ada banyak spot 

spot yang dikususkan untuk selfie itu, sehingga banyak orang 

kesana. Tapi kalau saya kesana sebagai orang yang pengen tahu 

tentang mangrove nggak dapat. Pelajaran pendidikan tentang 

mangrove itu nggak dapat tapi kalau hanya untuk selfie itu memang 

menarik. yang dilakukan untuk pendidikan mengenal mangrove itu 

tidak ada.  

I-30 FS  Nah kalau menurut mas andreas edukasi yang baik ketika kita ke 

tempat wisata itu seperti apa?  

I-30 EA kayak fieldtrip gitu ya. Jadi ada satu atau dua orang yang bisa 

menjelaskan ekosistem mangrove itu seperti ini. Semacam guide. 

I-31 YS nah kan kalau kita lihat ini, di kenjeran itu kan perlu hal-hal yang 

kita perbaiki. Mulai dari pedagang pedagang yang dipinggiran itu 

yang tidak tertata sama sekali dan mengotori kawasan kenjeran itu 

sendiri. Dan ketiks banyak orang yang tidak masu kesana juga 

disebabkan oleh karakteristik mindsetnya mereka yang memang 
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agak susah untuk di rubah. Jadi ketika kita mencoba untuk datang 

itupun sebagai pengunjung itupun perlakukannya juga tidak begitu 

baik, karena unggah-ungguhnya itu masih kurang gitu lho pak. Jadi 

sebenarnya kita ini pengennya mengetahui bagaimana sih aspek 

lingkungannya, kalau budayanya sih kemarin masih banyak budaya 

yang dilakukan oleh masyarakat kenjeran, seperti larung ari itukan 

masih dilakukan. Tapi walaupun itu tidak booming atau dijadikan 

suatu event tertentu tapi itu masih dilakukan oleh beberapa 

masyarakat. dan untuk aspek edukasinya di kenjeran itu masih 

belum ada. Nah itu yang pengen kita  perbaiki juga sih pak. Dan 

lebih utamanya ke aspke lingkungannya sih pak, Kalau misalnya 

dibeberapa sungai yang mungkin bapak tahu, kira-kira sampahnya 

ini banyak ndak sih pak. terus ngatasinya gimana pak supaya 

sampahnya itu ndak berkembang, menumpuk gitu. 

I-31 EA ya pemerintahnya yang harus buang. Nggak maksudnya, kita disini 

kenapa kok bersekspansi kesini, karena dulu kita mainnya di 

mangrove. Lalu kita melakukan penelitian, ada sisi edukasinya yang 

masih belum dapat. Nah kita mikir masalahnya apa sih. Ternyata 

masalahnya ada di sungai. Sungai itu selama orang tidak mau 

menghargai, mencintai sungai itu laut kita akan tetap sakit.  Karena 

bermuaranya disitu. Jadi kita punya idiom itu ibunya laut itu 

sebenarnya sungai, ketika ibu sakit si anak pasti sakit. Maka kita 

coba untuk ber"main" di sungai. Sudah lama bermain disungai 

banyak tantangan, salah satunya adalah perilaku orangnya yang 

suka buang sampah di sungai, belum lagi saluran air yang langsung 

kebuang disungai. Terus banyak sih. Terus muncul ide yang 

namanya suaka ikan itu. 

I-32 FS yang tadi kayaknya didepan itu ya?  

I-32 EA iya, satunya kita coba memasuki isu itu dengan isu ikan. Artinya 

sedikit bisa menyentuh orang ketika bicara tentang ikan orang 

langsung kayak bersinggungan lagi dengan sungai. Ikan kamu habis 

lho dengan jumlah sekian-sekian yang ada di kali surabaya itu kalau 

nggak dijaga semakin habis nanti anakmu cucumu ndak bisa lihat 
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ikan ini ini ini.  

I-33 YS o, itu bapak ngomongnya ke siapa pak? 

I-33 EA ke warga. 

I-34 YS o. Ke warga sekitar. Upaya seperti itu dihargai nggak pak oleh 

warga sekitar?  

I-34 EA e. Ya tadi banyak tantangan, jadi mangkanya kita harus menyelami 

mereka. Karena kita bicara dengan sampah dengan limbah orang e.. 

Tapi ketika ada orang yang menyentuh mereka "oh yaya ikan saya 

habis nanti saya nggak bisa mancing lho ya"  

I-35 YS jadi warga disini itu masih mancing pak? 

I-35 EA mancing.  

I-36 YS Masing sebagian besar mancing ya pak? 

I-36 EA ya masih jadi ya  bukan penghasilan utama mereka tetapi menjadi 

sesuatu yang mereka sukai gitu, Sehingga banyak sedikit 

menyentuh hati masyarakat, tetapi ya itu, banyak tantangan sperti 

saya bilang tadi. Akhirnya banyak muncul kelompok-kelompok 

masyarakat yang mau mengawasi sungai.   

I-37 YS aktivitas-aktivitas apa saja pak yang sudah dilakukan di organisasi 

ini? 

I-37 EA kalau di isu yang sudah kita lakukan di sungai, banyak isu yang 

sudah kita coba, banyak poin-poin yang kita masukin tapi banyak 

yang mental. Seni nya disana, sehingga tadi muncul ide suaka ikan 

tadi sehingga orang "o yayaya". Sakah satunya juga ada upaya, 

karena disinikan ada industri banyak, industrinya juga merasa 

terlibat. Terlibatnya juga dalam tanda kutip, karena masyarakat 

sudah mulai paham. Maksudnya sudah paham itu sudah tambah 

pinter kasarannya, Sehingga mereka juga ngawasi ketika ini 

ditetapkan menjadi suaka ikan, keterlibatan private masyarakat dan 

organisasi yang diluar itu memang sangat berpengaruh, pemerintah 

juga. Ini bisa sesuatu yang bisa jadi entry point. terus akhirnya ada 

masyarakat yang mau ngelola sampahnya. Ada kelompok-kelompok 

perempuan membuat bank sampah sambil memisahkan popok. Kan 

maslahnya disini juga dipopok, orang masih suka buang popok di 
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sungai. Jadi mereka buat tong samapah khusus untuk ngumpulin 

popok sendiri, terus tiap tiga hari sekali orang pemerintahan di 

telpon suruh ngambil. 

I-38 FS lho dinas kebersihan itu ndak rutin ngambilin sampah? 

I-38 EA enggak. Enggak rutin. 

I-39 YS setiap berapa lama sekali pak?  

I-39 EA kalau yang rutin itu di spot-spot khusus yang mereka sudah 

tentukan. Sehingga nggak masuk sampai kedalam-dalam.  

I-40 YS bahkan mungkin spotnya nggak masuk sampai ke daerah sungai ya 

pak ya? 

I-40 EA ya. Kadang juga gitu kadang hanya di pinggir jalan, di tepi jalan.  

I-41 YS o begitu ya pak ya, jadi kendala juga ya pak ya. Jadi kalau memang 

yang mengenai popok itu memang ada kepercayaan dari beberapa 

orang jawa sih pak. Kalau membuat popoknya bayi ke sungai itu 

supaya bayinya itu adem.  

I-41 EA ya itu yang akhirnya juga jadi kendala. Akhirnya disini ada dua 

kelompok yang membuat bank sampak untuk memilah sampah 

popok. 

I-42 YS itu mereka di bayar kah pak? 

I-42 EA mereka lakukan sendiri. Tapi ya tadi perlu pendekatan sesuatu yang 

meyentuh hati mereka. Oarng sekarang merasa bnayka sekali 

membuat projek tapi datang sebentar, Membuat project sebentar 

lalu pergi lagi. Akhirnya banyak yang antipati. Tapi tadi perlu rutin 

sentuhan-sentuhan yang nggak ada di buku. yang kita pelajari itu 

nggak ada di buku. Ya kalau saran saya kalau kenjeran yang mau 

digarap, ya potensi tadi, potensi yang bisa jadi wisata yang 

dikembangkan tadi yang orang bisa foto, orang bisa beraktivitas 

disana, ada sesuatu yang bisa mereka bawa pulang. 

I-43 YS kalau bicara soal pendekatan ya pak. Kan bisa dibilang ini 

pendekatannya sukses. Walaupun pelan-pelan kan akhirnya 

masyarakatnya mau, ada yang peduli. Nah itu pak, kalau kita sendiri 

kan rencananya akan melakukan pendekatan terutama kepada 

nelayan dan juga orang-orang yang berjualan di area kenjeran itu 
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lho pak.  Nah kita cuma pengen tahu kira-kira tips tipsnya supaya 

pendekatan itu bisa sukses itu bagaimana ya pak ya? karena ketika 

orang-orang melihat kita masuk itu kan mereka sudah antipati 

duluan.   

I-43 EA ah ini ngapaini ini, pasti kayak gitu kan.  

I-44 YS iya. Jadi susah pak. Jadi bapak dulu awalnya pendekatannya gimana 

sih pak.  

I-44 EA pendekatannya itu kita cari tahu apa yang mereka sukai tapi yang 

mereka lakukan setiap hari. Kalau bilang duit, semua orang suka 

duit. Jadi cari yang mereka sukai dan lakukan tiap hari dan mereka 

berfikir o yayaya meskipun nggak dibayar mereka mau melakukan. 

Ya tadi itu yang harus menyentuh hati mereka.  

I-45 YS bapak dulu ketika masuk sini, mengalami banyak penolakan? 

I-45 EA ya banyak. Pertama ya banyak. Ngapain sih kok repot-repot wong 

podo mbuang sampah e. Pikirannya gitu. Pertama kan ada bantaran 

yang ada space yang nggak boleh mepet sama tepi sungai langsung. 

Mereka paham ada aturan tapi mereka berfikir apa yang saya 

peroleh dari sana. gitu. itu yang perlu sesuatu yang yang harus kita 

alami sendiri untuk tahu ini kok mentok ya, lalu cari jalan lain.  

I-46 FS Brarti dulu awalnya sebelum kesini, sungainya gimana mas? Kotor 

gitu 

I-46 EA  Ya masih banyak yang buang sampah dan banyak yang nakal buang 

limbahnya. Sehingga ikannya banyak mati. Tapi sekarang ya 

lumayan, kita didik masyarakatnya kita ajari industrinya untuk 

kamu juga jadi tetangga saya lho ati-ati kalau membuang limbah. 

Merka paham akhirnya mereka mendukung itu. 

I-47 YS kalau basecame ini dibangun oleh siapa pak? 

I-47 EA dibangun oleh rejekinya mas prigi. Kan dulu dia dapat hotman price 

dari amerika 1,3 M. Dulu mimpinya kan membangun sekolah alam, 

tapi karena urusan adminitrasinya negara kita yang begitu rumit 

akhirnya bikin training center tentang siapapun yang mau belajar 

sungai monggo bareng-bareng. 

I-48 YS  jadi kita nanti rencanannya pak tanggal 26 itu akan mengadakan 
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acara sosialasi kepada nelayan dan kepada pecinta lingkungan juga, 

nanti kalau bapak ada yang mau datang monggo pak. Di Swiss 

beliin manyar hotel. Jadi kita akan mengadakan sosialisasi 

mengenai blue ocean strategy bagaimana memperbaiki kenjeran, 

nanti apabila bapak ada aspirasi yang ingin disampaikan itu bisa 

diutarakan disitu, nanyi yang datang itu LIPI (lembaga ilmu 

pengetahuan indonesia), lalu ada anggota 5 orang. Pada kamis. 

Nanti disana kita pertemukan apa yang diinginkan oleh nelayan, apa 

yang diinginkan oleh pecinta lingkungan kita satukan jadi satu. jadi 

nanti setelah acara itu kita akan melakukan pendekatan kepada 

nelayan, jadi nanti kalau sudah bisa dekat dengan nelayan kan untuk 

dekat dengan masyarakat menjadi lebih mudah. Nah karena selama 

ini mereka masih terbatas dengan menjual ikan secara langsung atau 

semi olahan, yang seperti menjual ikan asin. Itupun belum terkelola 

dengan baik limbahnya, higenitasnya, dan lai-lainnya. tapi untuk 

penjualan seperti keripik ikan dan sebagainya itu belum 

I-48 EA nah itu menarik itu, kalau misalnya orang bisa masuk ke situ itu 

pasti begitu luar biasa.  

I-49 YS Ya sebenarnya nanti itu kami arahnya kesana supaya nelayannya ini 

sejahtera. Arahnya nanti ke kesejahteraan masyarakat.   

I-49 FS iya pak. Jadi kemarin waktu kita ke kenjeran itu, kami baru tahu 

bahwa pemilik kenpark itu adalah swasta. Nah ketika kita bertemu 

dengan manajernya kita jadi tahu bahwa pemiliknya ini adalah 

orang yang tertutup, ketika kita tanya mengapa kok banyak hal yang 

tidak diperbaiki beliau malah bilang ya karena ini sudah 45 tahun, 

kalau jalam dulu ya bagus banget. Jadi pemiliknya ini orang yang 

sulit untuk berubah pak.  

I-50 EA kalau menurut saya sih untuk pemberdayaan masyarakatnya itu, 

dibandingkan dengan hotel, masih cocok kalau membuat homestay 

dirumah-rumah penduduk yang dianggap layak.  

I-50 YS karena pantai kenjeran itu imagenya memang buruk 

I-50 EA iya karena kenjeran itu kumuh sekali. 

I-51 YS didepan itu saya lihat ada barang-barang sampah yang pilih pilah 
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nanti mau di buat apa. 

I-51 EA ya dijual. Mau dibuat apa juga terserah mereka. Yang penting kita 

sudah berhasil mendidik mereka untuk tidak membuang popok ke 

sungai. Yang susah itu menyuruh mereka untuk tidak menggunakan 

popok. Masi kita coba apa yang bisa menarik ibu-ibu agar tidak 

menggunakan popok. 

I-52 FS tapi bukannya popok itu bisa di recycle pak? 

I-52 EA nggak bisa. Karena ada plastiknya. 90 persen itu plastik. Dan 

promosi yang gembor-gemborkan penjual itu tidak sesuai dengan 

yang sesungguhnya. Kalau kita mau belajar popok lebih dalam, 

gelnya itu kelasnya lebih rendah jika dibandingakn dengan 

singapura dan thailand. sehingga harganya lebih murah, karena 

chemicalnya murah, akhirnya pengaruhnya lebih ke kesehatan anak. 

Sebenarnya kita sudah punya ide untuk menggunakan popok yang 

bisa dicuci, claudy namanya.  

I-53 FS tapi kalau secara umum sungai di surabaya itu seperti apa mas? 

I-53 EA secara umum sungai kita itu tercemar dan rusak. Antara tercemar 

ringan sampai tercdemar berat. Dari data kementrian lingkungan 

hidup dan Kehutanan ternyaata hanya satu sungai yang termasuk 

dalam kategori sungai bersih yaitu di sulawesi. Kalau di jawa sudah 

tercemar berat. Kalau di surabaya sudah tercemar berat karena 

sudah tercepar dari 38 kabupaten dan kota yang di lewati sampah, 

akhirnya ngumpulnya di surabaya. sampahnya dari industri, rumah 

tangga. 

I-54 YS tapi kali ini sudah lumayan bagus ya pak ya? Ikannya bagaimana? 

I-54 EA sudah lumayan bagus, ikannya sudah mulai ada yang datang yang 

kita dulu nggak ketemu sekarang sudah ketemu. 

I-55 FS tapi nggak boleh mancing ya. 

I-55 EA boleh asal jangan meracun dan motas. Karena merusak. Kalau pakai 

jaring monggi. Ini sungainya gelap karena sedimentasi dari atas. 

Sementara yang digarap sungai ini agar bisa menjadi contoh bagi 

sungai lain. Kan pengennya kita tetangga nulari sebelahnya.  

 Summary Pemerhati Lingkungan memberikan informasi bahwa kenjeran 
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merupakan wisata yang memiliki banyak potensi yang belum tergali 

dikarenakan oleh berbagai aspek seperti budaya masyarakat 

setempat yang tidak mau berubah, kondisi sampah yang berasal dari 

sungai-sungai yang bermuara di pantai Kenjeran, hingga aspek 

edukasi terhadap pentingnya pantai yang belum tergali. Saran yang 

diberikan untuk pemerhati lingkungan adalah mencari orang kunci 

yang dipercaya masyarakat untuk menjadi penggerak masyarakat. 

Agar pendekatan kepada masyarakat lebih mudah di bandingkan 

dengan harus datang sendiri, pendekatan kepada masyarakat juga 

dapat dilakukan secara informal. Sosialisasi kepada masyarakat 

diharapkan dilakukan sesuai dengan pemahaman mereka secara 

gamblang. 
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J. TRANSKRIP PP SURAMADU 

Dokumen Wawancara PP Suramadu 

Pewawancara HS 

Informan Direktur Pengembangan PP Suramadu (PPS) 

Tempat/Tanggal Surabaya Senin, 16 Juli  2018 

Waktu Pk 9.30-11.00 WITA 

 

Kode Pewawancara 

/Informan 

Materi Wawancara 

J-1 HS Kami tim peneliti dari ciputra yang, Mohon maaf apakah tidak 

keberaratan pak apabila kami rekam? Untuk buat laporan. Jadi 

kami kebetulan mendapat hibah penelitian dari LIPI 

Oceanografi pak. Jadi tujuan kami sebenarnya adalah kami 

melihat potensi wisata yang ada dipesisir kenjeran. Nah 

sebelum kami melakukan penelitian itu banyak potensi wisata, 

cuma sebenarnya kan belum tertata dengan baik. Nah maka 

kami mengajukan satu proposal, kami presentasikan di Jakarta 

dan ternyata kami dapat dana untuk penelitian itu. Sehingga, 

tujuannya adalah bagaimana sih kita mengembangkan wisata 

di Kenjeran ini secara terpadu dengan memberhatikan tiga 

aspek, aspek budaya, aspek edukasi dan tentu juga nanti ada 

aspek lingkungan. Ujung-ujungnya nanti kesejahteraan 

masyarakat pesisir, Nah pada saat kami mengajukan itu kami 

juga diminta untuk studi bandi pak ke lombok, kami juga sudi 

banding di cilacap untuk menggali bagaimana mereka 

membangun konsep wisata terpadu. Nah kalau kebetulan kami 

kesini, karena kami juga dapat informasi bahwa PP Property 

Suramadu ini, kan ya merupakan bagian yang diajak 

kerjasama oleh pemerintah untuk pengembangan pesisir 

kenjeran. Nah, kami datang kesini ini pak istilahnya kepingin 

tahu jadi kerjasama dalam bentuk apa yang akan digagas oleh 

pemkot dengan pihak suramadu untuk pengembangan 

diwilayah pesisir kenjeran ini. itu nanti untuk masukan kami 
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untuk membuat draft usulan kebijakan sebenarnya. Jadi nanti 

outcome dari penelitan kami adalah draft usulan kebijakan 

yang akan kami sampaikan kepada pihak pemerintah dan 

instansi yang terkait untuk pengembangan pesisir kenjeran. 

Seperti itu pak akhirnya mengapa kok kami datang kemari. 

Harusnya kami berempat pak, tetapi tiba-tiba dekan kami di 

panggil rapat oleh pak rektorjadi tidak bisa mendampingi 

saya, jadi bu dekan harusnya ikut untuk mendampingi kami. 

Seperti tu pak. 

J-1 PPS e. Sebetulnya kita sangat open ya ketika ada orang dari UC 

yang datang untuk kerjasama, karena kedepannya ada 

beberapa aktivitas yang akan kita ajak untuk bekerjasama 

untuk membangun daerah kenjeran karena daerah sini kan 

mayoritas nelayan. Jadi nelayan, keluarganya nelayan, 

kemudian penghasilannya rata-rata ya dari ikan, dijual, 

maupun yang olahan disini. Nah untuk nelayan sendiri 

memang ketika kita mau mengedukasi untuk meningkatkan 

taraf hidup mereka itu memang agak sedikit sulit gitu. 

Mungkin kita lihat background kita sebagai developer ya, ya 

kita sih punya keinginan seperti itu punya planning seperti itu, 

tapi kok kelihatannya susah karena kita lihat aspeknya yang 

paling cocok sih di aspek misi karena untuk aspek 

pemberdayaan, jadi selain kita membangun disini, kita juga 

akan memberdayakan masyarakat sekitar, kita juga akan 

memberdayakan UKM yang disini, lalu visi kita ini sejalan 

dengan pemerintah kota ini, dimana pemerintah kota ini ingin 

membangun kota-kota seperti di luar negeri dimana kota-kota 

yang berkembang itu yang dipesisir pantai dan itu 

tembakannya bukan untuk yang level biasa justru yang level 

atas itu. itu membuat nilai jual suatu negara lebih baik lagi. 

Surabaya ini kan memiliki pantai sebetulnya cukup luas, tapi 

pesisir pantai yang memiliki kekuatan ekonomi adalah disini. 

Jadi dari utara sini sampai ke kenjeran, kalau di agak sana itu 
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kan sudah wilayah magrove ya. Secara ekonomi, potensinya 

lebih besar disini. disini ini dari pemerintah kota sendiri juga 

akan membangun cable car, cable car itu adalah CSR kita dari 

PT. properti kepada kota Surabaya. Jadi paling tidak disini 

akan ada satu destinasi wisata yang baru dan mungkin kalau 

dikatakan cable car ini adalah yang kedua karena kalau yang 

pertama kan di taman mini. Tapi kalau dilihat dari segi 

panjangnya itu mungkin kita lebih panjang dari taman mini 

dan kalau taman mini itu masih dalam area rekreasi mereka 

kalau kita ini sudah di luar jadi di pantai. Cable car ini nanti 

akan melintas di jembatan Suramadu, jadi diawali dengan di 

daerah sana. Kalau ini programnya dari LIPI ya?  

J-1 HS dari LIPI pak. 

J-2 PPS dari pemkot sendiri ada kerjasamanya ndak? 

J-2 HS kami masih dalam tahap penjajakan pak, jadi kami berusaha 

nanyi memang, sebenarnya tujuan kami akhirnya draft ini 

untuk pemkot sebenarnya jadi nanti ini menjadi usulan kami 

sebagai akademisi bahwa kami melihat bahwa kenjeran ini 

ada potensi potensi sebenarnya yang bisa di kembangkan 

cuma ternyata ya itu tadi seperti yang bapak katakan ternyata 

ndak semudah itu, terutama aspek budaya, dan itu memang 

nelayan itu yang paling susah pak. Kami juga melakukan 

pendekatan ke komunitas-komunitas nelayan disana, yang 

kami temukan banyak benturan-benturan dari aspek sosial 

kemasyarakatan yang agak sulit untuk membuat program itu 

jalan dengan smooth. Nah itu si pak, jadi memang kami nanti 

akan menggandeng dengan pemkot juga. Ada kemarin kami 

juga ke LSM, pemerhati lingkungan, concern kami juga 

mengenai masalah, kenapa sih pantai kenjeran ini kok nggak 

bisa di jual seperti yang ada di Lombok, di tempat tempat lain. 

Karena masalah masalah lingkungan sangat memprihatinkan 

pak, sehingga sangat komplex pak. Ya cuma kan bukan berarti 

tidak bisa. Kita kan sebagai akademisi berfikir pasti bisa, 
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karena ndak mungkin kalau dibiarkan seperti ini terus, Jadi 

makanya kami datang ksini kepengen tahu kalau dari kantor 

itu kerjasama dengan pemkot ini programnya sperti apa. 

Nantikan bisa jadi masukan buat kami juga pak, kalau kami 

dari sisi akademisi banyak orang yang mengatakan "ah kok 

hanya teori" kan gitu kan. Nah ini justru kami tidak mau kalau 

di anggap teori jadi kami langsung turun ke lapangan, kami 

lihat, kami kemarin juga bicara dengan kelompok-kelompok 

masyarakat, jadi kami bener-bener ada satu kontribusi oleh 

pemkot dalam hal ini kenjeran.   

J-3 PPS jadi jangka waktu penelitiannya berapa lama? 

J-3 HS 2 tahun pak. Jadi skema penelitian kami ini outcome kami 

adalah draft kebijakan pak yang nantinya akan kami 

sampaikan ke pemkot, tahun kedua itu adalah implementasi 

draft tadi, jadi mau nggak mau tahun kedua kami harus 

bergandengan tangan dengan pemkot. Untuk agar draft yang 

kami buat dapat diimplementasikan seperti itu. tapi mungkin 

nanti juga akan banyak bersentuhan dengan bapak nanti kalau 

memang nanti apa program-program yang membutuhkan 

kerjasama dengan PP. Suramadu ini, seperti itu sih pak.  

J-4 PPS Jadi secara garis besar pemkot akan membangun cable car. 

Dimulai dari startnya disini, ini terus lurus sampai kesini, ini 

adalah tahap satu. Tahap satu ini yang akan kita sosialisasikan 

kepada pemerintah kota surabaya, ini karena milik pemkot 

jadi akan dibuat seperti taman maritim untuk menyupport 

pariwisata di wilayah sini dan jelas akan ada UKM-UKM 

yang dilibatkan mulai dari kerajinan, kemudian makanan dan 

sebagainya, lalu yang kedua, pemkot sendiri membangun 

lapangan tembak internasional disini, itu sekarang sudah 

mulai pembangunan. Diharapkan tahun depan bisa selesai dan 

dapat digunakan untuk lomba tembak internasional kemudian 

disini juga ada pirodom. Ini adalah proyek kita yang kedua 

setelah jakarta selesai, yang nantinya dari program pemkot itu 
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akan mengeksten cable car dari sini sampai ke arah jembatan 

surabaya melintasi lapangan tembak internasional tadi. Jadi itu 

nanti adalah program jangka panjangnya pemkot, Kalau kita 

sendiri kita akan fokus mengembangkan CBD disini dalam 

waktu dekat kita akan lakukan. kalau cable car itu paling 

lambat akhir tahun, paling lama awal tahun sudah bisa oprasi. 

Kita disini kita akan bikin waterpark, nah kita disini kita 

harapkan bisa menjadi waterspot seperti di Benoa Bali. 

kemudian disini kita akan kembangkan parkir untuk kapal-

kapal begitu. Nah permasalahan yang jadi masalah adalah 

penduduk penduduk yang ada disini, istilahnya kan mereka 

agak kurang teredukasi kan dan perekonomian kan masih agak 

dibawah tapi kita disini juga mengabsorb agar bisa ikut maju. 

Tapin disininya memang kita yang agak kesulitan. Sebtelunya 

kita juga punya ide untuk mengembangkan, kalau sekarang 

kan dari perekrutan dan kita juga mau support UKM-UKM 

daerah sini agar lebih maju usahanya. Ya kita juga pengen 

nantinya ada pendidikan gratis, misalkan kursus berdagang 

gratis, krusus bahasa inggris gratis, kemudian kursus 

kebersihan yang mengedukasi kan. Karena disini nih 

sebetulnya kalau kita lihat perahu-perahu nelayan itu kan 

bagusnya disini, jadi orang-orang yang disini itu 

menghasilkan hasil-hasil laut yang disupply di pasar di 

restoran. Nah ini terkenal dengan udangnya, ikan, kemudian 

kerang, lobster, mereka berpenghasilan dari sini. Lalu 

didaerah sini juga terkenal dengan ikan pe. Ikan Pari. Kalau 

sore-sore kita bisa lihat mereka sudah mulai memanggang, 

cuma secara higenis secara fasilitas itu kurang. Itu yang 

seharusnya kita benahi apalagi pemkot sudah 

mengembangkan pasar ikan bulak yang ada disini tapi 

ternyata kuran saya lihat itu masalah culture dan pendidikan. 

Kalau mereka sudah teredukasi akhirnya fasilitas dari pemkot 

bisa dimanfaatkan.  Nah itu tahap awal kerjasama yang kami 
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harapkan dari pihak UC bagaimana untuk berkaitan dengan 

program-program yang lebih fokus sehingga akhirnya mereka 

itu bisa menerima dan bisa berubah.   

J-5 HS Ciputra pernah ikut program untuk teman-teman yang ada di 

bulak memang benturannya susah sekali pak, artinya culture 

itu yang memang harus kita rubah dan malah kalau penduduk 

yang disekitar pesisir ini malah penduduk yang sangat sulit 

sekali. Midset mereka itu kalau nelayan ya sudah dapat ikan 

dijual ya sudah ndak mau mikir yang lain. nah ini proses 

edukasinya pelan pelan, dan memang untuk masuk ke 

komunitasnya mereka juga susah pak. Jadi belum belum 

mereka sudah curiga, ada apa gitu padahal niat kami kan mau 

aspek pemberdayaan. Nah ini memang jadi kendala utama 

kalau di penelitian kami, tapi kami kemarin kami melihat di 

Lombok dan cilacap itu luar biasa aspek pemberdayaan 

masyarakatnya, partisipasi, artinya, jadi ada sebagian kalau 

kita ambil contoh misalnya kalau di pantai widara payung, 

sebagian wilayah itu walauapun milik pemerintah tapi 

pengelolannya diserahkan kepada pemerintah setempat. Nah 

tapi memang karakteristik culturenya memang lebih mudah 

mereka di ajak ngomong gitu mereka mau, memang agak 

susah memang kalau di surabaya. Itu memang betul pak, kalau 

aspek dari masyarakat itu susah memang pak tapi ya pelan 

pelan kami coba. Ada beberapa tokoh kunci yang sudah kami 

dekati. Nah kami kadang kalau kalau melakukan penelitian 

mereka selalu bertanya "buat apa?" toh kami sudah seperti ini 

sudah bisa dan mereka kalau dapat uang itu bukkannya 

ditabung, malah habis dibelanjakan, sekali panen bisa dapat 

6juta 7 juta tapi besoknya langsung dipakai dan habis. Nah 

pola pola seperti ini, kalau kami dari Ciputra yang dari 

property juga jadi bisa membayangkan kalau satu kawasan 

tidak didukung oleh masyarakat itu juga susah ya. Nah yang 

ada kekawatiran juga kemarin ada satu ini lagi, waktu kami 
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bertemu dengan lSm dari pemerhati lingkungan mereka agak 

sedikit pesimis dengan model-model projek seperti kami ini. 

Karena bagi mereka ini, kami justru mencemari lingkungan 

karena akan membuat aliran air terhambat dan macam-

macam. Jadi kalau kami melihat hambatannya juga tidak 

hanya penduduk tapi juga bberapa aspek dari pemerhati 

lingkungan kelihatan mereka juga tidak setuju disekitar pesisir 

itu ada model-model wisata seperti ini. nah itu yang kami 

tangkap saat bertemu dengan mereka itu kekawatiran itu pak.  

Mungkin saya sharingkan ke bapak mungkin ini ada kendala-

kendala ke depan. Tapi yang menjadi project utama kemarin 

yang sangat digaungan itu masalah cable car ya nah ini 

mungkin bisa menjadi daya tarik. Kemarin kita pergi ke 

PT.Granting pak yang pengelola kenpark itu, itu kami baru 

tahu ya, selama ini kami berfikir bahwa kenpak ini milik 

pemkot ternyata itu punyanya swasta. Nah ternyata swastanya, 

akhirnya kami bisa melihat kenapa kenjeran ini tidak bisa 

maju. Swasta pun ternyata swasta yang tertutup tidak mau 

menggandeng investor, tidak mau orang lain masuk. sehingga 

kenpark itu sudah sekian tahun kan pak, jadi kalau kita masuk 

ke area wisata itu, beberapa spot itu terbengkalai. Luas 

lahannya cukup luas. 100hektar. Cuma ya itu tidak mau 

menggandeng investor dari luar jadi terkesan kumuh. Mereka 

kan memang bikin atlantis tapi kan tempat tempat lain sudah 

kelihatan tidak bagus. Nah kalau ternyata PP Suramadu 

dengan pemkot ternyata ada kerjasama, tentu luarbiasa karena 

kemarin saya sempat tangya ke PT.granting. "Pak kerjsama 

dengan pemkot seperti apa" tidak ada katanya. Jadi tidak ada 

backup tidak ada support apapun, sehingga akhirnya kawsan 

wisata itu menjadi terbengkelai. Padahal kalau kita lihat kan 

pesisir kenjeran itu kan sangat luas salah satunya kan kenpark. 

Nah ternyata mereka ndak bisa apa-apa juga karena memang 

dukungan dari pemkot sangat minim dan kelihatannya ndak 
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tau mungkin bu Risma sendiri kelihatnya tidak tertarik untuk 

mengembangkan disitu. itu yang kami tangkap. Kelihatannya 

memang lebih fokus dengan yang disini. Gitu sih pak. Kalau 

dari bapak, kami pengen tahu juga pak masalah lingkungan 

seperti apa pak, kalau ada tantangan dari teman-teman LSM 

seperti itu? 

J-5 PPS Karena yang kita lakukan ini kan sudah kita konsultasikan 

dengan pemkot, jadi istilahnya poryek ini bukan proyek kita. 

Tapi secara keseluruhan proyeknya pemkot mungkin 

mengubah wilayah surabaya utara menjadi lebih baik. Satu 

menjadi kan lebih baik, menjadikan kota surabaya menjadi 

lebih baik terkenal diranah internasional. Kedua mengangkat 

nggak cuma perekonomian ya tapi mengubah yang semula 

agak kumuh, tidak teredukasi dengan baik itu bisa terangkat, 

sehingga kelas masyarakat sosialnya itu bisa naik. Jadi 

tujuannya pemkot ini sangat baik sekali. Cuma masalahnya 

stelah sekian tahun ini mungkin kemajuannya ini sangat 

lambat. Jadi kita memiliki visi yang sama disini. Otomatis 

nantinya kita harapkan adanya akselerasi. Contoh dengan 

adanya cable car disini. Ketika jadi pasti beritanya 

seIndonesia. Media-media akan meliput disana. Ketika orang 

orang datang kesini, istilahnya mereka kan spend maney kan, 

mereka membelanjakan makannaya, membelanjakan uangnya, 

mereka menikmati wisata ini. Ketika pulang mereka kan pasti 

cari oleh oleh kan. Ya foto, Seflie itu pasti, masuk ke media 

social, itu kan sudah pasti promosi di surabaya. Begitu keluar 

pasti ada oleh-oleh. Kemanapun kita pergi selalu ada oleh 

oleh. Entah itu kerupuk, entah itu apa. Selalu kan orang di 

rumah itu "oleh-olehnya mana" kan gitu. Kan itu, kalau 

mereka punya kesempatan utnuk mengolah itu menjadi pusat 

pusat. Misalkan "penyetan ikan pe khas surabaya" cuma ada 

disini atau kerupuk ikannya cuma ada disini otomatis itu akan 

meningkatkan nilai ekonomi dari barang tersebut. Berarti Itu 
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mengikatkan pedapatan mereka. Kalau mungkin dulu yang 

menikmati itu hanya nelayan, tetapi kalau sekarang ada 

produk olahan brarti kan nggak cuma dinikmati oleh nelayan. 

Mungkin yang dulunya penduduk tidak punya kerjaan 

didaerah sini, sekarang mereka bisa mebgolah hasilnya. 

intinya dengan seperti itu ekonomi bisa lebih merata. Nah 

kalau itu sudah lebih baik, pengelolahan lingkungan disini 

pasti lebih baik. Contoh nih ya, Kalau mereka sekarang buang 

sampah, masih dibuang kesini. Kita juga dilempari sampah 

kahirnya kita bersama dengan RT, LURAH kita berikan 

tempat sampah gratis. Sebagian sudah dipakai sebagian masih 

di lempari ke sini. Padahal sudah dikasi tempat sampah masih 

dilempar kesini. Tapi dengan adanya itu mereka lebih baik, 

mereka meningkatkan kesadaran. Otomatis, tanpa kita edukasi 

dengan lebih keras misalnya kalau buang sampah harus disini, 

otomatis ini akan berubah pelan-pelan. jadi ketika kita kita 

melihat lingkungan ini nantinya ke arah yang lebih baik atau 

lebih jelek itu pasti nanti kearah yang lebih baik. Kalau kita 

kita sebagai pemerhati tanpa melakukan apapun juga, mau 5 

tahun, 10 tahun bahkan 100 tahunpun kondisinya masih akan 

seperti ini. Harus ada pihak yang mau mengawali yang 

mungkin dengan prespektif yang ya disana kurang setuju 

disini kurang setuju. Tapi kalau kita ndak mulai melangkah 

kapan lagi. Ketika hasilnya sudah lebih baik, maka yang 

tadinya agak keberatan itu mereka bisa lihat kan. Kecuali 

mereka punya program yang lebih baik ya kita ikut.  Mari kita 

pikir kan bersama-sama untuk perbaikan. 

J-6 HS pak ini nanti murni wisata atau ada pemukiman yang juga 

dibangun di area ini?   

J-6 PPS kalau disini kita kan ada pemukiman 

J-7 HS ada pemukiman juga ya? Jadi kalau wisata itu nanti 

pengelolanya bagaimana? Kerjasama dengan pemkot atau di 

serahkan ke swasta? 
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J-7 PPS ada yang dikelola pemkot, ada yang punya kita sendiri 

pengelolaannya.  

J-8 HS ini kalau di wilayah pesisir ini ndak ada bangunan yang 

menutupi ya pak? Yang nantinya perlu penggurusan nggak 

ada pak? 

J-8 PPS nggak akan kita gusur. 

J-8 HS o. Nggak akan ya pak. Karena kemarin masalah yang di 

Cilacap itu banyak warga yang membuat bangunan-bangunan 

liar. 

J-9 PPS ada sebenarnya tanah pemkot yang sebenarnya akan dibangun, 

tetapi kembali lagi ke tujuan pemkot, Jadi yang pertama kita 

ingin membangun daerah ini terutama untuk didaerah sini dan 

mereka semua sudah diselesaikan dengan baik oleh pemkot. 

Pemkot memberikan disini ada rusun, mereka pindah kesini, 

mereka yang nantinya berdagang, kita juga sudah siapkan ada 

stan-stan juga. Nah ketika itu sudah dibuka mereka bisa 

membuat stan-stan UKM disana. Jadi dengan adanya proyek 

ini, yang dulunya ada bangunan-bangunan liar yang sangat 

tidak layak sekarang proyek ini belum selesai masih dalam 

tahap pembangunan tapi mereka sudah jauh lebih layak, kalau 

dari pemkot nggak hanya menggusur, pemkot berupaya 

memberikan fasilitas kepada mereka, bahkan ada beberapa 

dari mereka yang dari luar surabaya. Itupun pemprov masih 

mau memikirkan, bukan hanya tempat tinggal, tapi 

perekonomian pun masih dipikirkan oleh pemkot. 

J-10 HS Kan bapak tadi bercerita disinikan ada waterpark kan ya pak 

ya kayak di lombok di Bali. Itu konsep wisatanya seperti apa 

pak? Karena kami melihat kenap sih kok pantai kenjeran itu 

tidak bisa direnangi karena kalau kondisi kotor ya dan itu kan 

kalau membersihkan itu membutuhkan waktu yang sangat 

lama dan lagi kita juga menganalisis, ini kan wilayah ini kan 

semua dapat limbah, kotoran-kotoran dari kota< nah kalau 

tadi bapak cerita mau di buat konsep seperti lombok itu seperti 
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apa pak? Karena kalau kami berpikir kemarin yang cocok itu 

adalah wisata didaratan walaupun di dekat pesisir. Jadi 

semacam waterpark tadi kan. Jadi kalau bapak tadi mikir gitu, 

kami jadi pengen tau gimana itu? Karena kan nggak bisa. 

J-10 PPS iya, kalau di air kita memang tidak mengolaha airnya. Kita ini 

selat, jadi kalau selat ini karakteristikny adalah tanahnya 

berlumpur dan warnanya juga Coklat. Nah sekarang kalau kita 

lihat di Bali dari pesisir barat dari kute sampai tabanan juga itu 

juga airnya berwarna coklat, begitu juga di seminyak pun 

coklat. Dan pasirnya pun hitam. Jadi memiliki kemiripan, 

walaupun coklatnya kita lebih coklat ya tapi sama-sama coklat 

kayak gitu. Pasirnya hitam kita sama hitam. Di Bali itu bisa 

dikembangkan untuk surfing, surfing pun itu hanya bisa 

beberapa spot yang ombaknya besar. Kalau kita enggak 

karena kita selat ombak kita kecil jadi kita nggak akan bisa 

membangun lahan untuk selancar ini. Tapi wisata yang kta 

kembangkan disini seperti speatbooth, kemudian yatch bagi 

yang punya kapal-kapal disini. Ada juga cruise jalan kesini 

muter, nah itu bisa kita kembangkan, Kalau dulu mungkin 

hanya lewat selesai. Mungkin nanti dengan adanya ini mereka 

bisa mampir, ada pertunjukan apa mereka bisa lihat dan kita 

bisa bikin teater disini, dimana kalau kita lihat seperti di kelas 

internasional di buat circus agar bisa lihiat dan dijual lebih 

mahal. Nah ketika kita bikin ya ndak usah sebesar itulah  

paling ndak disini sejarah kebudayaan lokal itu bisa kita 

angkat . Cerita-cerita rakyat itu bisa kita angkat. Jadi dengan 

adanya kesenian pun daerahnya bisa maju. 

J-11 HS Tapi gini pak, apakah tegnologinya sudah ketemu pak? 

Katakanlah hanya dibangun tapi airnya nggak layak kan 

belum layak dijadikan suatu kawasan. Apakah bapak sudah 

bekerjasama dengan siapa gitu yang nantinya menangani 

tentang air? 

J-11 PPS  untuk waterpark kita jelas kita tidak menggunakan air laut. 
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Tapi kalau untuk yang lain kita tidak mengolah air, kita 

menggunakan air apa adanya. Sehingga kita memberikan 

fasilitas baru sehingga warga sini tidak bersentuhan dengan 

air.  

J-12 HS Nah sekarang gini pak. Kira-kira menurut bapak, kami ini 

yang dari perguruan tinggi dapat berkontribusi apa menurut 

harapan bapak? Yang nantinya akan kita tindak lanjuti dengan 

kerjasama, Karena kami pikirkan ini selaras dengan konsep 

penelitian ini agar kenjeran ini supaya bisa benar-benar 

terangkat.  

J-12 PPS Ya, kita kan juga bekerjasama dengan pemerintah kota dengan 

dinas pariwisata terkait dengan pengembangan wisata disini, 

nah jadi saya ndak bisa ngomong karena program kita ini 

adalah program yang selaras dengan pemerintah, jadi yang 

kita harapkan kedepannya adalah terutama edukasi untuk 

masyarakatnya. Jadi mau tidak mau kita kan berjalan, nah kita 

ngomong jeleknya misal dari akademisi tidak ada yang 

tertarik untuk melakukan pendampingan disini, kita akan tetap 

berencana dengan pemerintah kota. Alangkah lebih baiknya 

kalau ada pihak-pihak yang lebih kompeten. Kita aja yang 

bukan bidang kita, kita punya hati untuk melakukan itu, jadi 

kita harapkan untuk memberi lebih. Berkiatan dengan 

program-programnya nanti kita bisa lakukan kerjasama. Mari 

kita berjasama dengan PP Suramadu dengan pemkot dengan 

akademisi, sama-sama meningkatkan ini. Itu kalau pun masuk 

akademisi sendiri akan susah dikira siapa ini, kalau saya yang 

masuk dikira saya mencari keuntungan sendiri, jadi kalau 

sendiri-sendiri itu susah.  

J-13 HS dan memang tidak mungkin pak kalau masuk ke komunitas ini 

sendiri. Kalau kami sih memang punya program oengabdian 

masyarakat. Nah tetapikan program tersebut hanya individu 

dari dosen-dosen. Nah kedepannya kita pengen semua 

program tersebut terintergrasi. Nah tapi kan butuh partner 
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misalnya dengan bapak. kami belum menemukan pola sih pak, 

kebutuhan nelayan itu seperti apa? Karena setiap kali kita 

tanya kebutuhannya ndak ada. kami inginnya seperti di tempat 

yang lain kami inginnya nangkap ikan saja bisa dijual. nah 

kalau memang kita bekerja sama kita pengennya ke arah sana. 

Nah intinya kami tidak bisa jalan sendirian. 

J-13 PPS Karena gini. Kalau dosen itu kan konsep berfikirnya ideaslis 

sedangkan mereka disana kan tidak seperti itu nah kita bisa 

menjembatani. Karena kenyataanya itu berbeda. 

J-14 HS Nanti kami tanggal 26 itu ada acara di swiss belin, kami sudah 

kemana-mana untuk mencari data, jadi pada tanggal tersebut 

kami mengundang bapak bersama dengan teman untuk urun 

rembug pak. Jadi yang seperti bapak katakan, kalau nantinya 

kami bekerjasama dengan pemkot itu kita bisa menyalurkan 

berbagai aspirasi jadi agar bisa diaplikasikan. Nantin kami 

akan kirimkan undangan untuk bisa urun rembug bersama.  

jadi nanti kita minta pendapat dari semuanya yang nantinya 

kita akan jadikan draft, usulan untuk diserahkan kepada 

pemkot. dan mudah mudahan kontribusi itu bisa berguna 

untuk proyek bapak. 

 Summary Proyek pengembangan yang ada di suramadu merupakan hasil 

kerjasama antara PP suramadu dengan Pemkot. 

Pengembangan ini meliputi banyak hal, salah satunya adalah 

pembangunan cable car terpanjang se Indonesia, dengan 

adanya pembangunan ini, diharapkan wisata kenjeran dapat 

berkembang, dan masyarakat dapat memanfaatkan 

kesempatan tersebut untuk menjadi lebih baik dengan 

membuka peluang bisnis. Selain itu PP suramadu berharap 

agar para akademisi membantu proses pengembangan ini, 

terutama pada aspek edukasi kepada masyarakat, baik 

mengenai kebersihan lingkungan, peluang bisnis, maupun 

budaya yang akan ditampilkan pada wisatawan dalam bentuk 

event. 
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