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ABSTRAK 

 

Desa Remen adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Jenu, 

Kabupaten Tuban yang memiliki obyek wisata unggulan yaitu Obyek Wisata 

Pantai Pasir Putih Remen. Obyek Wisata Pantai Pasir Putih Remen berlokasi di 

Jalan Sumur Gede, Desa Remen, Obyek Wisata Pantai Pasir Putih Remen 

memiliki pemandangan yang sangat indah, unik dan menarik karena pasirnya 

yang berwarna putih. Obyek Wisata Pantai Pasir Putih Remen diresmikan menjadi 

Obyek Wisata pada tanggal 22 Februari 2015. Pengembangan Obyek Wisata 

Pantai Pasir Putih Remen ini di lakukan oleh adanya Partisipasi Masyarakat Desa 

Remen yang diwakili oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Karang 

Taruna, dan beberapa warga desa yang terlibat sebagai penyedia fasilitas dan 

atraksi wisata. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut bagaimana pengembangan Obyek Wisata Pantai Remen 

(Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai 

Pasir Putih Remen Tuban). 

Dalam penyusunan penelitian ini Metodologi penelitian yang diambil oleh 

penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini menitikberatkan pada 

observasi dan suasana ilmah tertentu, dengan menggunakan metode pengumpulan 

data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti bertindak sebagai 

pengamat, mengamati gejala, dan mengamati hasil observasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : dalam rangka pengembangan 

Obyek Wisata Pantai Pasir Putih Remen dilakukan dengan adanya partisipasi 

masyarakat yang menerapkan 7 (tujuh) tipe tingkatan partisipasi berdasarkan 

karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif yang dilakukan melaksanakan 

pengembangan tanpa memperhatikan tanggapan dari Pemerintah Kota Tuban 

yang melarang diresmikannya Pantai Pasir Putih sebagai obyek wisata, 

masyarakat Desa Remen juga menerapkan partisipasi dengan cara memberikan 

informasi dengan rutin berdiskusi dan bersama-sama dalam pengambilan 

keputusan, partisipasi melalui konsultasi juga dilakukan dengan mendengarkan 

kritik dan saran dari warga Desa Remen, partisipasi untuk insentif materiil 

dilakukan dengan adanya masyarakat Desa Remen yang berperan sebagai 

penyedia fasilitas dan atraksi wisata, partisipasi fungsional juga dilakukan dengan 

membentuk kelompok pengurus Obyek Wisata yaitu yang dijalankan oleh Karang 

Taruna “Tunas Juang” Desa Remen, partisipasi interaktif juga diterapkan 

masyarakat Desa Remen dengan ikut berpartisipasi dalam analisis bersama untuk 

pengembangan Obyek Wisata, dan self mobilization yang di terapkan masyarakat 

Desa remen dengan cara memegang kendali seutuhnya atas Obyek Wisata Pantai 

Pasir Putih Remen. 
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