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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Berkembangnya pariwisata daerah mendatangkan banyak manfaat bagi 

masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial dan budaya. Pengembangan yang 

secara keseluruhan tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan 

menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan 

masyarakat.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menunjukkan bahwa 

Kabupaten Probolinggo memiliki berbagai kekayaan alam dan budaya yang 

sangat istimewa sehingga menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat 

(Damayanti, 2014). 

Adanya partisipasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo  dengan masyarakat meningkatkan pengembangan pariwisata 

sehingga banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Duta  untuk 

menikmati keindahan alam laut. 

Di era otonom daerah, pariwisata merupakan salah satu peluang bagi 

pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata secara optimal 

sebagai sektor unggulan. Dengan status otonom yang dimiliki, pemerintahan 

Kabupaten Probolinggo memiliki wewenang untuk mengembangkan potensi-
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potensi daerahnya, salah satu diantaranya ialah potensi pariwisata yang dapat 

mendatangkan keuntungan bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo sendiri. 

Potensi pariwisata di Kabupaten Probolinggo diantaranya Bukit Bentar 

Probolinggo, Air Terjun Madakaripura, Danau Ronggojalu, Pantai Bentar 

Probolinggo, Kebun Teh Tiris dan Pantai Duta. Salah satu wisata yang berada 

di Kabupaten Probolinggo adalah Wisata  Pantai yang menjadi sektor unggulan, 

selain terkenal dengan indahnya terbit dan tenggelamnya matahari, Pantai Duta 

ini juga memiliki banyak pantai dengan jenis ombak yang tenang sehingga 

banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang tertarik dengan 

keindahan Pantai Duta ( Rima, 2013) 

Pantai Duta kini hadir dengan keunggulan lain setelah mendapat bantuan 

dana dari pemerintah daerah kabupaten probolinggo yang juga bekerja sama 

dengan PJB (Pembangkit Jawa Bali) sehingga meningkatkan minat wisatawan 

untuk menghabiskan waktu luang bersama keluarga. Ini menjadi keunggulan 

yang menarik bagi Pantai Duta itu sendiri. 

Pembenahan infrastruktur terus dilakukan termasuk melebarkan akses 

jalan dan fasilitas yang dilakukan secara bertahap. Sangat layak menjadi 

destinasi wisata masa depan, selain pantai yang tenang juga menjadi kawasan 

mangrove center. Apalagi lokasi yang mudah dijangkau. Hanya berjarak 1 

kilometer dari jalan Raya Pantura yang melintasi Kecamatan Paiton.Pantai Duta 
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adalah singkatan dari Randu Tata yang merupakan nama desa yang berada di 

kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. 

Keunggulan Pantai Duta, diantaranya disana kita dapat melihat sunrise di 

pagi hari dan sunset di sore hari yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para 

wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk mengembangkan potensi-

potensi tersebut diperlukan strategi yang tepat, agar potensi-potensi tersebut 

tidak menjadi sia-sia. 

Potensi pariwisata di Pantai Duta masih tergolong rendah karena 

keterbatasan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu 

sarana pendukung dan sarana penunjang menjadi kendala untuk menuju Pantai 

Duta salah satunya yaitu akses jalan untuk menuju Pantai Duta masih kurang 

memadai untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Seperti kondisi 

jalan yang masih berlubang dan tidak tersedianya angkutan khusus untuk 

mengantar wisatawan ke lokasi serta jalan untuk menuju lokasi wisata masih 

sempit. 

Pariwisata dapat menjadi unggul dan diminati wisatawan mancanegara 

maupun lokal, adanya kerja sama dari masyarakat setempat dalam hal 

pembenahan infrastruktur tempat wisata serta adanya turun tangan pemerintah 

daerah dalam hal perbantuan modal.  

Wisatawan akan memilih tujuan wisata yang memberikan pelayanan dan 

kenyamanan dari objek wisata yang ditawarkan. Industri pariwisata merupakan 
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industri yang paling berperan dalam mengembangkan ekonomi lokal 

masyarakat, aktivitas perekonomian daerah akan meningkat pendapatan 

masyarakat setempat, hal tersebut ditandai dengan adanya masyarakat yang 

berjualan atau berdagang, terciptanya industri padat karya yang dapat membuka 

lapangan kerja yang dapat menciptakan pendapatan bagi penduduk sekitar. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulismembuat penelitian yang 

berjudul”Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata yang ada di Pantai 

Duta Kabupaten Probolinggo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi fisik aspek pengembangan obyek Wisata pantai Duta di 

Kabupaten Probolinggo? 

2. Bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah dalam pengembangan Obyek 

Wisata Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan ini mengarah pada permasalahan yang dihadapi maka perlu 

diadakan pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasan untuk itu penulis dibatasi 

dengan teliti agar lebih terarah guna untuk memudahkan kajian lebih lanjut agar 

sesuai dengan tujuan dan manfaat yang akan dicapai,Strategi Pengembangan Potensi 
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Pariwisata di fokuskan pada Daya Tarik dan Manfaat bagi masyarakat di sekitar 

Pantai Duta Kabupaten Probolinngo. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui kondisi fisik aspek pengembangan Objek Wisata 

Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. 

b. Untuk mengetahui strategi pengembangan Obyek Wisata Pantai Duta 

yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pemerintah 

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten 

Probolinggo dan dinas-dinas yang terkait dalam mengembangkan 

Potensi pariwisata pada Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. 

Khususnya dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di 

Pantai Duta KabupatenProbolinggo. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai bahan tambahan atau sebagai bahan refrensi atau informasi 

tambahan bagi peneliti lain yang ingin melakukan pengamatan secara 

lebih mendalam dan lebih lanjut, khususnya pada kajian 

permasalahan yang sama. 

 


