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BAB I 

A. Latar Belakang 

Dalam penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik, 

maka di butuhkan dari sektor publik dengan perubahan yang baik pula 

dalam cara berpikir maupun bertindak. Negara-negara yang telah 

mengelola sektor kepariwisataannya secara intensif khususnya adalah 

negara yang potensi wisatanya tidak begitu menonjol, namun karena 

ditangani secara profesional menjadi industri.1 Dengan demikian hal 

seperti inilah yang menjadikan salah satu dari pemerintahan lebih baik 

(good governance) tidak hanya dengan lembaga pemerintahan saja yang 

terkait akan tetapi keseluruhan dari stakeholders ikut terlibat dengan 

menjadikannya suatu good governance. 

Dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah2 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan 

mengurus serta menjalankan kepentingan dari aspirasi masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU No. 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak di jelaskan mengenai urusan 

pariwisata, akan tetapi setelah adanya perubahan dari UU No. 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah segala urusan pariwisata menjadi tanggung 

                                                 
1 Spillane J. James, 1987, Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya, Yogyakarta, Penerbit 
Kanisius, hal. 40 

2 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diganti dan di revisi 
dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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jawab pemerintah terkait dan mempunyai tujuan untuk pengelolaan daya 

tarik wisata, pengelolaan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi 

pariwisata, serta penetapan tanda daftar pariwisata sesuai tingkat daerah. 

Seiring dengan pemenuhan kebutuhan melalui aspirasi masyarakat 

setempat, maka pemerintah daerah sebagai pengelola daerah dituntut 

untuk memiliki daya inovasi, kreasi serta inovasi dan kreatifitas dalam 

mengembangkan potensi daerah tersebut. Pengembangan serta 

pemaanfaatan potensi dapat diambil dari sumber daya manusia serta 

sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut agar dapat berdaya saing 

dengan daerah lain dan menciptakan lahirnya perekonomian serta 

kesejahteraan dari pariwisata yang dimiliki oleh daerah tersebut. 

Dengan pemberian kewenangan yang sepenuhnya dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dan Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gesik harus menciptakan 

sebuah inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan pariwisata pulau 

Bawean agar dilirik oleh wisatawan baik dari wisatawan domestik maupun 

wisatawan mancanegara, melihat obyek wisata alam yang ada di pulau 

Bawean masih belum terjamah dari masyarakat umum. Sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2011 tetang Rencana 

Tata Ruang Wilayah.3 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

                                                 
3 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, yang tertuang dalam Bagian Ketiga Kebijakan dan Strategi 
Pola Ruang Wilayah Kabupaten paragraf 2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan 
Budidaya pasal 31  
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Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dan Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gesik masih dinilai lemah 

dalam memperkenalkan wisata bahari pulau Bawean ke kancah Nasional 

bahkan Internasional, hal ini kurangnya kreatifitas dari Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik 

dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Gesik dalam pengembangan promosi pariwisata yang ada di pulau 

Bawean. Pulau Bawean yang dikenal dengan wisata bahari alam yang 

masih bersih memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar untuk 

menikmati keindahan alamnya dan menumbuhkan semangat 

perekonomian masyarakat Bawean. 

Sejalan dengan dinamika, gerak pariwisata semakin pesat di dalam 

berbagai hal, seperti pariwisata berkelanjutan, pengembangan, 

agroekowisata dan ekowisata, yang merupakan pendekatan pengembangan 

kepariwisataan agar tetap wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan 

wisata. Upaya dalam pengembangan pariwisata harus melibatkan dari 

partisipasi masyarakat setempat, baik itu pengembangan mutu produk, 

pembinaan kelompok pengusaha setempat. Keaslian dari produk wisata 

yang utama adalah kualitas aslinnya, keunikan, ciri khas daerah dan 

kebanggan daerah yang menjadikan gaya hidup masyarakatnya secara 

khusus yang berkaitan dengan perilaku, keramahan dan kesungguhan 

penduduk yang tinggal di daerah tersebut. 

Agrowisata dan ekowisata bahari yang dimiliki pulau Bawean 

menjadi strategi dalam perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, 
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Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dan Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gesik serta 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ingin menjadikan pulau Bawean 

sebagai pulau pariwisata dan icon dari Jawa Timur. Dalam mewujudkan 

pulau wisata Bawean, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf 

punya cara tersendiri dalam mempromosikan pulau Bawean sebagai pulau 

pariwisata melalui Festival Bawean.4 Dengan adanya Festival Bawean 

yang diyakini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat Bawean serta 

mengurangi pengangguran dan menambah kreatifitas masyarakat Bawean 

untuk berpartisipasi didalamnya. dalam hal ini memberikan dampak yang 

sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. 

Rekonstruksi pembangunan berbasis SDA (Sumber Daya Alam) 

mutlak diperlukan dengan menempatkan SDA bukan sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga memosisikan SDA sebagai 

sumber keberlanjutan pembangunan (ekonomi).5 Dengan demikian, 

apabila sumber daya alam yang menjadi daya tarik pariwisata di pulau 

Bawean harus di jaga kebersihannya serta taat dalam peraturan perundang-

undangan. Saat ini banyak daerah yang dijadikan tempat wisata dalam 

pemabangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang sifatnya 

                                                 
4 Amaluddin, “Cara Gus Ipul Membangkitkan Potensi Wisata di Pulau Bawean” dipostkan dari 
http://touch.metrotvnews.com/read/2016/10/19/599664/cara-gus-ipul-membangkitkan-potensi-
wisata-di-pulau-bawean, pada tanggal 15 November 2016 pukul 18:32 

5 Yustika Erani Ahmad, 2009, Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analis Empiris, Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar, hal. 215 

http://touch.metrotvnews.com/read/2016/10/19/599664/cara-gus-ipul-membangkitkan-potensi-wisata-di-pulau-bawean
http://touch.metrotvnews.com/read/2016/10/19/599664/cara-gus-ipul-membangkitkan-potensi-wisata-di-pulau-bawean
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hanya mengeksploitasi selalu berakhir dengan kegagalan baik itu dari 

pendapatan ekonomi maupun kerusakan lingkungan. 

Pulau Bawean tidak mustahil jika disulap menjadi destinasi wisata 

sekelas pulau Bali, syaratnya pemerintah daerah harus lebih serius dengan 

membentuk perangkat regulator khusus.6 Saat ini banyak kendala-kendala 

yang di hadapi pulau Bawean dalam menjadikan sebagai pulau pariwisata. 

Mulai dari kurang memadainya infrastruktur transportasi penghubung 

tanah jawa ke tanah pulau Bawean, akses jalan yang masih sempit dan 

masih belum layak dikatakan sebagai destinasi wisata untuk dilalui 

kendaraan besar dan belum adanya kesiapan masyarkat dengan adanya 

pariwisata di pulau Bawean, seperti kurang adanya produksi atau jasa 

dalam pelayanan wisatawan. serta kurangnya sosialisasi yang perlu 

dilakukan terus menerus oleh Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dan Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gesik. Maka 

dari itu perlu adanya kerja sama yang baik antara Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik 

dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Gesik dengan masyarakat pulau Bawean tersebut. 

Hal ini dikarenakan melalui pulau Bawean ini menjadi leading 

sector yang dapat memacu pertumbuhan sector-sector lain seperti 

                                                 
6 Basit, “Anggota DPRD Jatim Soroti Kinerja UPT Pariwisata Bawean”, dipostkan dari 
http://www.bawean.net/2016/07/anggota-dprd-jatim-soroti-kinerja-upt.html, pada tanggal 15 
November 2016 pukul 10:00 

http://www.bawean.net/2016/07/anggota-dprd-jatim-soroti-kinerja-upt.html
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perhotelan, kuliner, sector tranposrtasi umum, home industry, 

pengembangan home stay, dan lain sebagainya. Dengan menerapkan 

kebijakan-kebijakan terkait kepariwisataan, Dinas Pariwisata Pulau 

Bawean dapat mengikutsertakan masyarakat setempat dalam 

pembangunan didaerahnya. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik  dan Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gesik harus mempunyai 

strategi-strategi serta schedule pencapaian tujuan dalam menjadikan pulau 

Bawean sebagai pulau pariwisata dan memajukan kepariwisataan di pulau 

Bawean sehingga dapat menciptakan peluang-peluang yang dirasakan bagi 

pemerintah daerah maupun masyarakat. Dalam hal ini, peneliti melihat 

bahwa perlu adanya pengembangan dan exploitasi promosi pariwisata 

pulau Bawean, karena hal ini dapat dijadikan suatu sumber penghasilan 

baru yang dapat meingkatkan potensi ekonomi lokal, sehingga peneliti 

mengambil judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gresik Dalam Mewujudkan Pulau Bawean Sebagai Pulau 

Pariwisata di Kabupaten Gresik”. 

B. Rumusan Masalah 

Agar memudahkan penulis untuk meneliti dalam menggambarkan 

fakta data kedalam penulisan, maka rumusan masalah yang penulis 

gunakan adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gresik dalam mewujudkan Pulau Bawean sebagai pulau pariwisata di 

Kabupaten Gresik ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten 

Gresik dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Gesik dalam pengembangan Pulau Bawean sebagai pulau 

pariwisata ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan inti dari penelitian ini agar bisa menemukan apa 

yang penulis inginkan dari penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menegetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gresik dalam mewujudkan Pulau Bawean sebagai 

pulau pariwisata di Kabupaten Gresik. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Gresik dan Dinas Pariwisata dalam mewujudkan Pulau 

Bawean sebagai pulau pariwisata di Kabupaten Gresik. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana menambah bacaan dalam usaha pengembangan 

ilmu pengetahuan dan sebagai bahan bandingan dimasa yang akan 

datang, khususnya dalam pemwujudan pariwisata. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumbangan 

pemikiran terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Kabupaten Gresik dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gesik dalam mewujudkan Pulau 

Bawean sebagai pulau pariwisata. 

b. Memberikan informasi bagi masyarakat tentang mewujudkan 

pariwisata yang excellent yang dilakukan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten 

Gresik dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Gesik serta masalah-masalah yang dihadapi oleh 

msyarakat dalam pariwisata pulau Bawean. 
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E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan hal yang sangat penting, karena 

menjelaskan arah dan tujuan dari penelitian ini, juga memberikan batasan-

batasan pengertian atau istilah-istilah yang ada dijudul skripsi ini. 

Untuk menemukan batasan yang lebih jelas dari masing-masing 

konsep yang akan diteliti, maka penulis menggunakan definisi dari 

beberapa konsep yang digunakan, yaitu : 

1. Implementasi Kebijakan 

Menurut George C. Edwards, implementasi kebijakan adalah salah 

satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan dan keonsekuensi-

konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Apabila 

suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang 

menjadi sasaran dalam kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut 

mungkin akan mengalami kegagalan sementara itu. Suatu kebijakan 

yang telah direncanakan dengan baik mungkin akan mengalami 

kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan oleh para 

pelaksana kebijakan.7 Melihat dari definisi tersebut bahwasanya 

implementasi kebijakan akan dikatakan berhasil atau good governance 

apabila dari dua kata tersebut terealisasikan dengan baik oleh para 

pelaksana kebijakan. 

                                                 
7 Winarno Budi, 2013, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), Yogyakarta, CAPS 
(Center Of Academic Publishing Service), hal. 177. 
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2. Pulau Pariwisata 

Sebuah wilayah yang merupakan perubahan tempat tinggal 

sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan 

bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah.8 Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa seseorang atau lebih yang melakukan 

perjalanan ke suatu tempat dengan tujuan untuk mencari kenikmatan 

dan hasrat ingin mengetahui sesuatu ataupun untuk mencari 

pengalaman dengan dalih wisata. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur variabel. Untuk menilai variabel dapat dilihat 

melalui indikasi dengan indikator yang ada. 

1. Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Pulau Bawean 

Sebagai Pulau Pariwisata : 

a. Meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-

masing objek wisata. 

b. Melestarikan tradisi dan kearifan masyarakat lokal. 

c. Mengembangkan pusat kerajinan dan cinderamata. 

d. Meningkatkan potensi agroekowisata dan ekowisata. 

                                                 
8 Suwantoro Gamal, 2004, Dasar-Dasar Pariwisata, Yogyakarta, Penerbit Andi, hal. 3. 
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2. Manajemen pariwisata : 

a. Pengembangan Destinasi Wisata. 

b. Pengembangan Sarana dan Prasarana. 

c. Pengembangan Daya Tarik. 

d. Promosi Wisata. 

3. Faktor Pendukung 

a. Potensi Yang di Milik 

b. Keterlibatan Pemerintah Daerah 

4. Faktor Penghambat 

a. Status Lahan Suaka Margasatwa dan Cagar Alam 

b. Transportasi 

c. Kurangnya Dukungan Penuh Dari Semua Masyarakat 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

untuk mengetahui dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam 

pnelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian 

kualitatif menurut (Denzin dan Lincoln 1987) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, 
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dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

jalan melibatkan berbagai metodeyang ada.9 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penulis adalah metode 

deskriptif, yakni supaya penjelasan yang ditulis oleh penulis tersampai 

dengan baik dan mudah dimengerti oleh semua orang. Untuk itu 

peneliti menggunakan penelitian deskriptif ini untuk bisa memecahkan 

masalah yang terjadi sesuai tujuan penulis dan berdasarkan data-data, 

menyajikan data dan menganalisis data tersebut dan diolah sematang 

mungkin hingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.10 

2. Sumber Data 

Data dibedakan dengan sumbernya menjadi data primer dan data 

skunder : 

a. Primer 

Data primer adalah data yang pertama dipakai oleh peneliti 

yaitu data yang hasilnya dari penelitian di objek penelitian 

penulisan ini. Dan data primer juga kesempatan untuk 

                                                 
9 Moleong J. Lexy, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya 
Offset, hal. 5. 

10 Moleong J. Lexy, 2014, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Reamaja Rosdakarya, 
hal. 4 
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mendapatkan informasi yang peluangnya sangat besar, karna data 

ini di peroleh dari hasil penulis penelitian di tempat. 

b. Skunder 

Data skunder adalah data kedua yang merujuk pada 

referensi yang mendukung hasil penelitian atau data pertama. Data 

ini menguatkan kepada data dari primer yang ada di dalam jurnal, 

buku, dan internet, arsip dan sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah peneliti 

dalam melakukan penelitian ini dan memudahkan peneliti untuk 

mendapatkan data sesuai fakta. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penulisan ini adalah : 

a. Dokumentasi 

Penulis mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 

seperti, catatan, buku atau jurnal, arsip atau undang-undang dan 

lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

b. Observasi 

Menurut S. Margono (1997:158) Observasi diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 
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gejala yang tampak pada objek penelitian.11 Observasi ini 

dilakukan terhadap objek yang di teliti yang sangat sederhana. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksut dan tujuan 

tertentu, percakapan itu dilakukan sekurang-kurangnya 1 orang 

(dua pihak), yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

sebuah pertanyaan-pertanyaan dan dilontarkan kepada 

terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah di beri oleh pewawancara.12 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan data 

dan informasi secara valid yang sesuai dengan diteliti. Subyek yang 

dimaksud disini adalah : 

a. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan : 1 orang 

b. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata  : 1 orang 

c. Kepala UPT Dinas Pariwisata Pulau Bawean  : 1 orang 

d. Staf Pegawai      : 4 orang 

                                                 
11 Zuriah Nurul, 2009, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori – Aplikasi, Jakarta, PT 
Bumi Aksara, hal. 173 

12 Moleong J. Lexy, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Reamaja Rosdakarya, 
hal. 186 
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5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi penelitian dari 

penulis, jadi ini sebagai objek lapangan dimana nanti penulis akan 

mendapatkan data-data yang di teliti di tempat tersebut. Penelitian ini 

dilakukan di tiga tempat, yang pertama di Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) 

Kabupaten Gresik. Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, No. 245, 

Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Dan tempat yang 

kedua di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Gesik. Serta tempat yang ketiga di Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pariwisata Pulau Bawean Dusun Sawah Laut, Desa Sawah 

Mulya, Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. 

6. Analisis Data 

Setelah semua data sudah terkumpul dan sudah ada di tangan 

penulis, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data yang 

ada kemudian dianalisis. Analisa data merupakan suatu komponen 

yang penting dalam penelitian ini, analisa data juga mengungkapkan 

hasil-hasil data yang sudah diperoleh dalam menjawab pertanyaan 

penelitian. Analisa data sebenarnya adalah suatu proses kegiatan 

penyederhanaan data ke dalam bentuk tertentu agar lebih muda dibaca 

dan diinterpresentasikan.13 

                                                 
13 Darsono Wisadirana, 2005, Metode Penelitian & Pedoman  Penulisan Skripsi : Untuk Ilmu 
Sosial, Malang, UMM Press, hal. 101 
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Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dimaksud disini adalah data-data 

yang sudah diperoleh dan berkaitan dengan penelitian ini dijadikan 

satu. 

b. Reduksi Data 

Setelah data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan 

penelitian penulis, maka dari semua data yang ada dipenulis dipih 

lagi secara terperinci dan diambil data-data yang paling relevan 

keberadaannya dan layak untuk dimasukkan kedalam tulisan ini. 

c. Display Data 

Setelah melewati reduksi data maka tahapan selanjutnya 

data yang sudah terpilih akan di gabungkan atau dikomplikasikan 

untuk di deskripsikan menjadi sebua narasi deskripsi sesuai 

penulisan ini. 

 




