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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

A. Kondisi Umum Wilayah Pulau Bawean Kabupaten Gresik 

1. Gambaran Umum Kondisi Geografis Pulau Bawean Kabupaten 

Gresik 

Pulau Bawean adalah pulau kecil yang terletak di Laut Jawa, 

secara astronomis pulau ini terdapat pada 5043’ LS – 5052’ LS dan 

112034’ BT – 112044’ BT, sekitar 80 Mil atau 120 kilometer sebelah 

utara Gresik. Secara administratif sejak tahun 1974, pulau ini termasuk 

dalam wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dimana tahun 

sebelumnya sejak pemerintahan kolonial pulau Bawean masuk dalam 

wilayah Kabupaten Surabaya. Belanda (VOC)  masuk pertama kali ke 

pulau Bawean pada tahun 1743. Pulau Bawean memiliki dua kecamatan 

yaitu Kecamatan Sangkapura dengan 17 Desa dan Kecamatan Tambak 

dengan 13 Desa.  Jumlah penduduk Pulau Bawean sekitar 70.000 jiwa 

yang merupakan akulturasi dari beberapa etnis yang berasal dari pulau 

Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Untuk mata 

pencaharian penduduk pulau Bawean kebanyakan menjadi sebagai nelayan 

ataupun petani, selain itu penduduk pulau Bawean banyak yang bekerja di 

Negara Malaysia maupun Singapura. Hal ini menjadikan pulau Bawean 

mempunyai suku sendiri, yaitu suku Bawean karena budaya serta 

bahasanya yang beda dengan suku-suku lainnya. 



61 

 

Secara geoologis pulau Bawean merupakan bekas gunung berapi 

dan gejala vulkanisme lainnya yang terdiri dari batuan alkali yang kurang 

mengandung asam sikikon. Bahan vulkanis ini terutama terdiri dari batuan 

leusit dan nefelin yang didalam pulau Bawean banyak dijumpai gunug 

ataupun bebukitan yang beraneka macam bentuknya sebagai akibat intrusi 

magma dalam bentuk lakolit. Puncak pulau Bawean terdapat pada 

ketinggian 656 meter dari permukaan air laut. 

Dibagian tengah pulau Bawean terdapat danau Kastoba dengan 

luas 24 ha yang terbentuk dari bekas kawah gunung berapi yang sudah 

mati dan mengalami penyumbatan diatermanya. Sebagai akibat dari 

kegiatan post vulkanis (gunung berapi yang sudah tidak aktif) dibeberapa 

tempat ditemukan banyak sumber air panas yang mengandung belerang 

dengan suhu kira-kira 400C. 

Dengan demikian, pulau Bawean menyimpan banyak harta karun 

kekayaan alam dan kekayaan budaya, keadaan alam yang dimiliki pulau 

Bawean saat ini menjadi panorama yang beautiful untuk dikemas dengan 

menjadi tujuan wisatawan domestik maupun manca negara. Wisata yang 

dimiliki oleh pulau Bawean ialah : wisata Bahari, wisata gunung, wisata 

air terjun, wisata budaya, serta wisata penangkaran Rusa Bawean (Axis 

Kuhlii), wisata Relgi, dan masih banyak wisata-wisata lainnya. 

2. Potensi Sosial Pendukung Pariwisata 

Dalam mengatur suksesnya pariwisata di butuhkan pendukung yang 

menjadikan pariwisata itu terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, 

pariwisata yang sukses tidak hanya di dukung seperti sarana dan 
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parasarana yang dimilikinya, ataupun daya tarik wisata serta promosi yang 

baik agar pariwisata itu ramai di kunjungi, akan tetapi di dalam suksesnya 

pariwisata di butuhkan komponen-komponen yang bisa menjadikan 

pariwisata itu ramai di kunjungi oleh wisawatan, salah satu suksesnya 

pariwisata selain yang penulis sebutkan diatas adalah masyarakat setempat 

di daerah objek pariwisata. 

Apabila semua fasilitas sarana dan prasaran pariwisata, keamanan, 

daya tarik objek wisata, promosi pariwisata terlaksana dengan baik, maka 

ketika masyarakat di daerah objek wisata setempat menyambut pariwisata 

dengan positif, maka akan menjadi nilai tersendiri bagi wisatawan yang 

berkunjung ke objek wisata tersebut, dan juga akan berdampak positif 

pada peninngkatan perekonomian masyarakat setempat di daerah objek 

wisata. 

a. Perilaku Masyarakat 

Masyarakat pulau Bawean masih berpegang teguh dengan adat 

istiadat yang di milikinya terutama di bidang religious serta tingginya 

tingkat sosial yang dimilikinya. Dalam hal ini masyarakat pulau 

Bawean sangat ramah dan mengedepankan nilai-nilai agama serta etika 

dan attitude dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat pulau Bawean 

menganut agama Islam 100% kalaupun ada yang bukan beragama 

Islam itupun hanya masyarakat pendatang yang bekerja di area 

Bawean. 

Menyambut pariwisata yang di gencarkan oleh Pemerintah Daerah, 

masyarakat Bawean ada yang menanggapi secara biasa-biasa aja, 
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adapula yang menanggapi secara antusias dalam pengembangan 

pariwisata di pulau Bawean. Bila kedatangan orang asing, masyarakat 

Bawean sangat senang apalagi wisatawana dari luar negri, hal ini 

terbukti dari anak-anak kecil ataupun dari remaja serta orang dewasa 

saat menyambut kedatang turist luar negeri mengirinya serta mengajak 

turis berbicara dalam bahasa Inggris. 

Terutama teman dari orang Bawean ketika berlibur ke Bawean 

selalu di suguhkan makanan setiap harinya, di ajak berwisata ke semua 

objek wisata yang ada di Bawean, ini terbukti bahwasanya masyarakat 

Bawean sangat peduli dan care pada orang asing. Yang terpenting 

orang asing atau wisatawan yang berkunjung ke pulau Bawean bisa 

mejaga sikap, menjaga attitude ketika berada di Bawean, itu 

merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Bawean. 

b. Kepedulian Masyarakat Terhadap Wisata 

Pulau Bawean yang kaya dengan kekayaan alam serta budaya, 

menjadikan daya tarik tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gresik untuk menjadikannya sebagai destinasi wisata altenatif di Jawa 

Timur. Hal ini mendapat dukungan yang baik bagi masyarakat pulau 

Bawean, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bawean sebagai perwakilan 

masyarakat pulau Bawean mendukung rencana pemerintah untuk 

melakukan pengembangan wisata yang ada di pulau Bawean dan 

melakukan kesepakatan dengan UPT Dinas Pariwisata.34 

                                                 
34 Basit, “Ulama Bawean Dukung Pengembangan Wisata, Asalkan Sesuai Syariah”, dipostkan dari 
http://www.bawean.net/2016/09/ulama-bawean-dukung-pengembangan-wisata.html, pada tanggal 
06 Januari 2017 pukul 21:23 WIB. 

http://www.bawean.net/2016/09/ulama-bawean-dukung-pengembangan-wisata.html
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Hal ini di buktikan dengan beberapa kelompok masyarakat yang 

mendukung pariwisata di pulau Bawean, seperti pembangunan 

hotel/home stay, dan juga toko oleh-oleh khas Bawean sebagai buah 

tangan bagi wisatawan yang datang dari pulau Bawean, selain itu 

adanya travel agent (biro perjalanan) yang memberikan paket-paket 

wisata bagi wisatawan luar pulau Bawean yang ingin berkunjung ke 

pulau Bawean 

3. Sarana Transportasi 

Transportasi menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting dalam 

perjalanan, selain dalam memudahkan aktivitas sehari-hari transportasi 

sudah menjadi kebutuhan pokok dan bagian yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia pada saat ini. Dalam mewujudkan pulau Bawean 

sebagai pulau pariwisata maka harus didukung transportasi yang memadai 

untuk memudahkan wisatawan berkunjung ke pulau Bawean. 

Saat ini untuk menuju pulau Bawean sangatlah mudah, Pemerintah 

Kabupaten Gresik memberikan sarana Transportasi yang memudahkan 

segala aktifitas masyarakat bawean dalam berkepentingan ke luar pulau 

dan memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke pulau Bawean. Untuk 

berkunjung ke pulau Bawean hanya menggunakan dua jenis transportasi, 

yaitu transportasi laut dan transportasi udara. 

Untuk transportasi laut menggunakan dua jenis kapal, yang 

pertama jenis kapal Express dengan jarak tempuh perjalanan tiga jam yang 

melayani rute Pelabuhan Gresik – Pelabuhan Dermaga Bawean, Pelabuhan 

Dermaga Bawean – Pelabuhan Gresik. Kapal jenis ini yang melayani dari 
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Pelabuhan Gesik menuju Pelabuhan Dermaga Bawean di khususkan untuk 

kapal penumpang dengan variasi harga sesuai jenis kelas ruangan yang di 

tumpanginya. Sedangkan Untuk kapal yang kedua menggunakan jenis 

kapal Ferry dengan jarak tempuh tujuh jam perjalanan yang melayani rute 

Pelabuhan Paciran Lamongan – Pelabuhan Dermaga Bawean, Pelabuhan 

Dermaga Bawean – Pelabuhan Paciran Lamongan. Kapal jenis ini bisa 

memuat penumpang dan barang, baik itu motor, mobil, sayur mayur dan 

alat-alat elektronik ataupun bahan-bahan bangunan dan sebagainya. 

Dengan harga yang lebih murah dibandingkan jenis kapal Express. Kapal-

kapal laut tersebut beroperasi setiap hari untuk melayani masyarakat yang 

ingin berkunjung ke pulau Bawean maupun yang ingin keluar pulau 

Bawean. Tidak hanya dari Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Paciran 

Lamongan, akan tetapi apabila laut Jawa dan laut sekitar pulau Bawean di 

landa cuaca yang tidak membaik, maka rute jalur transportasi laut akan di 

ahlikan ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya – Pelabuhan Dermaga 

Bawean, Pelabuhan Dermaga Bawean – Pelabuhan Tanjung Perak 

Surabaya dengan jenis kapal Ferry yang lebih besar. 

Transportai udara juga menarik minat wisatawan untuk 

menggunakan jasa penerbangan tersebut, transportasi udara menjadi 

pilihan tujuan calon penumpang yang pertama selain efisien waktu, 

penumpang juga bisa di manjakan matanya dengan keindahan alam pulau 

Bawean saat melintas diatas pulau Bawean. Transportasi udara tersebut 

saat ini hanya melayani satu rute penerbangan dari Bandar Udara 

Internasional Juanda Surabaya – Bandar Udara Harun Thohir Bawean, 
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Bandar Udara Harun Thohir Bawean – Bandar Udara Juanda Internasional 

Surabaya dengan jenis maskapai Twin Otter. Maskapai penerbangan 

tersebut disubsidi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sehingga 

harga tiket pesawat tergolong sangat murah. 

Gambar. 3.1 Transportasi Laut dan Udara Menuju Pulau Bawean 

 

 

 

 

 

 

 

Maskapai penerbangan di Bandar Udara Harun Thohir Bawean 

Sumber : Foto dari Muhammad Syauqi Firdaus (Akun Instagram 

@rnjts) 

 

 

 

 

 

Kapal Express Bahari 8E  Kapal Gili Iyang 

Sumber : Radar Surabaya   Sumber : Media Bawean 



67 

 

4. Infrastruktur 

Infrastruktur merupakan sebagian sarana dan prasarana yang 

memiliki fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh 

agen-agen publik untuk fungsi penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan 

limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi 

tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur merupakan sistem 

fisik yang dibutuhkan oleh manusia untuk kepentingan lingkup sosial dan 

ekonomi. 

Pulau Bawean yang banyak akan objek wisata yang di miliki 

menjadikannya untuk bisa memenuhi kebutuhan wisatawan dengan 

infrastruktur yang memadai sehingga memberikan rasa nyaman kepada 

wisatawan yang berkunjung ke pulau Bawean. Selain itu baik dan 

banyaknya infrastruktur akan mendukung jalannya pariwisata pulau 

Bawean menjadi lebih ramai dikunjungi oleh wisatawan. 

a. Telekomunikasi 

Telekomunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok 

bagi masyarakat untuk memberikan kabar maupun sebagai 

media hiburan jarak jauh. Tidak tersedianya jaringan sinyal 

Handphone yang memadai akan menghambat pembangnan 

pariwisata. Dengan demikian, telekomunikasi yang berada di 

Pulau Bawean saat ini sama seperti halnya Kota-kota besar 

yang memiliki telekomunikasi yang akan menjadi kebutuhan 

setiap masyarakat, telekomunikasi tersebut berupa Televisi, 

Radio, Telepon/Handphone, bahkan jasa jaringan internet 
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sudah banyak yang menggunakan di setiap rumah-rumah warga 

Bawean. 

Mengingat pulau Bawean banyak objek wisata dan ramai di 

kunjungi wisatawan maka jaringan sinyal Handphone salah 

satu telekomunikasi yang menjadi kebutuhan masyarakat 

diperluas di wilayah Bawean. Telkomsel sebagai salah satu 

jaringan layanan jasa telekomunikasi terbesar di Indonesia akan 

menambah BTS sebanyak lima titik di pulau Bawean, tetapi 

tidak menuntut kemungkinan di daerah-daerah perdalaman 

maupun daerah pegunungan jaringan sinyal Handpohen 

maksimal.  

b. Jalan 

Selain telekomunikasi, jalan juga menjadi penilaian 

wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata yang ada di 

Bawean, untuk mendukung pariwisata pulau Bawean maka 

jalan yang menuju objek wisata maupun jalan umum atau Jalan 

Lingkar Bawean (JLB) benar-benar di seriuskan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Saat ini infrastruktur 

Jalan Lingkar Bawean menjadi pavingisasi agar memudahkan 

dan memberikan keselamatan serta kenyamanan bagi para 

pengguna jalan. 

Akan tetapi saat ini banyak jalan lingkar Bawean yang telah 

di pavingisasi rusak kembali, hal ini kurangnya perawatan dari 

pemerintah terkait, jalan umum Bawean yang rusak akan 
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sangat membahayakan bagi pengendara menggunakan jalan 

tersebut.  

Gambar. 3.2 Jalan Raya di Pulau Bawean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Jalan Pedoman, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik 

c. Hotel 

Untuk memberikan polesan pulau Bawean sebagai pulau 

pariwisata maka di butuhkan sektor-sektor pembangunan untuk 

memberikan kenyamanan terhadap wisatawan yang ingin 
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berkunjung ke pulau Bawean. Gencarnya promosi pulau 

Bawean yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai berdampak pada sektor 

ekonomi, salah satunya adalah bisnis perhotelan di pulau 

Bawean.35 

Hotel/penginapan/home stay, memberikan kemudahan bagi 

wisatawan domestik maupun Internasional untuk melakukan 

aktivitas kegiatan pariwisata yang ada di pulau Bawean. 

Banyaknya objek wisata yang ada di pulau Bawean tidak cukup 

satu hari perjalanan untuk menikmati semua keindahan objek 

wisata yang ada di pulau Bawean, maka dari itu industri 

perhotelan di pulau Bawean membantu pemerintah dalam 

penyelenggaraan pariwisata di pulau Bawean serta mebuka 

peluang usaha bagi masyarakat pulau Bawean. 

Saat ini, pelayanan jasa perhotelan yang ada di pulau 

Bawean memiliki delapan hotel yang berada di Kecamatan 

Sangkapura sedangkan untuk di Kecamatan Tambak belum ada 

satupun perhotelan yang berdiri. Padahal Kecamatan Tambak 

saat ini menjadi gerbang bagi datangnya wisawatan yang 

berkunjung ke pulau Bawean melalui Bandar Udara Harun 

Thohir Bawean. 

                                                 
35 Basit, “Pengunjung Hotel di Bawean Meningkat” dipostkan dari 
http://www.bawean.net/2015/09/pengunjung-hotel-di-bawean-meningkat.html, pada tanggal 06 
Januari 2017 pukul 23:31 WIB. 

http://www.bawean.net/2015/09/pengunjung-hotel-di-bawean-meningkat.html
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Daftar table hotel dan rating pelayanan serta fasilitas dari 

masing-masing hotel yang di nilai oleh wisatawan yang 

menginap di masing-masing hotel melalui jasa dan versi dari 

agent travel (Bawean Tourism).36 

Tabel 3.1 Hotel di Pulau Bawean 

No. Nama Hotel Rating 

1 Hotel Intan ***** 

2 Hotel Senja **** 

3 Hotel Fathin *** 

4 Hotel Barokah ** 

5 Hotel Pusaka ** 

 

d. Travell 

Travell dalam kajian pariwisata sangat tidak terpisahkan, 

karena travell bagian dari pariwisata, Travel Agent merupakan 

sebagai “architect” untuk merencanakan dan 

menyelenggarakan tour.37 Yang nantinya menjadi guide 

wisatawan yang berkunjung ke lokasi destinasi/objek wisata. 

Pulau Bawean yang memiliki banayak destinasi/objek wisata 

                                                 
36 http://www.baweantourism.com/news/40/Review-Hotel-Di-Pulau-Bawean-Versi-Bawean-
Tourism, diakses pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 14:53 

37 Yoeti Oka A., 1996, Pemasaran Pariwisata, Bandung, Angkasa, hal. 128 

http://www.baweantourism.com/news/40/Review-Hotel-Di-Pulau-Bawean-Versi-Bawean-Tourism
http://www.baweantourism.com/news/40/Review-Hotel-Di-Pulau-Bawean-Versi-Bawean-Tourism
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menjadi peluang yang sangat besar bagi pengusaha sebagai 

agent/biro travell. 

Saat ini pulau Bawean mempunyai beberapa agent travell 

untuk menjadi guide tourist lokal maupun Internasional untuk 

membeli paket tujuan wisata ataupun melihat-lihat keindahan 

alam serta budaya yang di miliki pulau Bawean. Agent travell 

tersebut bernama Bawean Tourism yag berlokasi di Jl. 

Hangtua, No. 24, Kotakusuma, Kec. Sangkapura, Bawean-

Gresik. Semua informasi serta contact person dari Bawean 

Tourism di desain secara efisien dan kreatif melalui website 

resmi dari Bawean Tourism di laman baweantourism.com, 

semua informasi pariwisata pulau Bawean ada di website 

tersebut. 

Selain itu ada yang menawarkan paket wisata dari agent 

Bawean Indotravelers yang menggunakan sosial media, serta 

masih banyak lagi biro perjalanan/agent travell yang 

menawarkan paket-paket wisata menuju ke pulau Bawean 

dengan harga serta paket yang sangat beragam. 

5. Potensi Wisata 

Potensi wisata merupakan kelebihan atau keindahan dan keunikan 

yang di miliki oleh wilayah atau daerah yang menjadikannya di kunjungi 

oleh wisatawan dan siap menjadi destinasi/objek wisata. Potensi wisata 

apabila di kerjakan serius akan mencipatakan obek wisata yang ramai di 

kunungi serta menambah pendapatan yang di miliki oleh daerah 
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Pulau Bawean merupakan pulau yang banyak destinasi/objek wisata 

yang di milikinya. Hal ini menjadikan tugas Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gresik maupun Pemereintah Daerah Provinsi Jawa Timur 

untuk memenuhi kebutuhan masa depan masyarakat Bawean melalui 

bisnis pariwisata. 

a. Destinasi 

Sesuai dengan penjelasan di bab sebelumnya destinasi wisata 

merupakan objek pariwisata, baik pariwisata alam, budaya, maupun 

buatan manusia. Destinasi wisata atau objek wisata yang di miliki 

pulau Bawean sangat lah banyak terutama di bidang wisata bahari. 

Destinasi yang di miliki pulau Bawean sesuai jenisnya adalah : 

1. Wisata Budaya 

1.1. Perayaan Kelahiran Maulid Nabi Muhammad 

S.A.W 

Pulau Bawean yang terkenal dengan penduduk 

beragama Islam semuanya, maka tak heran jika perayaan 

Maulid Nabi Muhammad S.A.W menjadi suatu budaya 

yang tidak di miliki oleh daerah lain. secara umum 

perayaan Maulid Nabi Muhammad S.A.W bagi ummat 

muslim di dunia sama saja, akan tetapi ada satu hal yang 

membedakan perayaan Maulid Nabi Muhammad S.A.W di 

pulau Bawean dengan tempat-tempat lain. 

Pada umumnya acara perayaan kelahiran Nabi 

Muhammad S.A.W ialah memunajat shalawatan, diba’iyah 
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serta ceramah agama, uniknya di pulau Bawean perayaan 

tersebut di tambahi berkat oleh warga. Jadi setiap kepala 

rumah tangga membawa berkat angkatan maulid (red: 

angka’an molod) yang sudah di tentukan oleh panitia 

pelaksana Maulid. Angkatan tersebut biasanya berupa 

ember sebagai wadah utama, selanjutnya di hiasi serta di 

berikan kebutuhan bahan pokok, jajanan tradisional, serta 

nasi dan lauk pauk. 

Akan tetapi di acara perayaan Maulid Nabi, warga 

berlomba-lomba untuk mencari syafaat ataukah beromba-

lomba dalam banyak dan bagusnya angkatan yang di 

angkat, wallahua’lam. Pasalnya yang terjadi angkatan 

maulid melebihi dari ketentuan yang panitia Maulid 

tentukan, seperti mengangkat Lemari yang isinya bahan-

bahan pokok, uang Ringgit Malaysia, bahkan ada yang 

mengangkat lemari es dan masih banyak macam lainnya. 

Hal ini yang menjadi tradisi setiap tahun oleh 

masyarakat Bawean bahkan ini bisa menjadi momentum 

tersendiri bagi warga yang menonton budaya Maulid Nabi 

Muhammad S.A.W di Bawean, bahkan sebelum dan 

sesudah perayaan tersebut ada banyak lomba yang 

menghiasi perayaan tersebut, seperti Panjat Pinang, Lomba 

balap karung dan sebagainya. 
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Gambar 3.3 Angkatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W di Bawean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Media Bawean (www.bawean.net) 

http://www.bawean.net/
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Gambar 3.4 Hiburan Memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W 

di Bawean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Media Bawean (www.bawean.net) 

1.2. Kuliner Khas Bawean 

Selain terkenal dengan keindahan alam yang indah 

pulau Bawean juga terkenal dengan kuliiner nya, kuliner 

sendiri berupa makanan khas yang ada di suatu daerah dan 

http://www.bawean.net/
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menjadi salah satu icon di daerah tersebut, apabila 

berkunjung ke suatu daerah tanpa mencoba makanan khas 

daerah rasanya tidak afdol, terutama bagi pengunjung 

wisatawan. Bawean banyak menyimpan kuliner asli khas 

Bawea, beberapa kuliner khas Bawean ialah : 

a. Koncok-Koncok 

Koncok-koncok yang dalam bahasa 

Baweannya ialah koncok sama dengan ujung, 

akan tetapi koncok-koncok ini menjadi kuliner 

khas Bawean yang sangat eksis di kalangan 

masyarakat Bawean, bahkan makanan ini 

menjadi salah satu makanan favorit bagi orang 

luar daerah Bawean yang pernah berkunjung ke 

Bawean ataupun yang memiliki teman orang 

Bawean di luar pulau Bawean. 

Makanan tersebut terbuat dari bahan dasar 

ikan laut, terutama dari jenis ikan Tongkol. 

Daging ikan tongkol tersebut kemudian di olah 

dengan tepung kanji, telor dan bumbu-bumbu 

yang telah di olah. Rasa dari kuliner khas 

Bawean Koncok-koncok ini sangat sedap dan 

enak apalagi saat di sajikan dengan waktu 

hangat, koncok-koncok ini bisa di makan setelah 

di kukus dan bisa juga di goreng. Masalah rasa 
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koncok-koncok seperti pentol, akan tetapi lebih 

enak koncok-koncok. 

Gambar. 3.5 Makanan Kuliner Khas Bawean (Koncok-Koncok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biasanya koncok-koncok ini menjadi bahan 

makanan oleh-oleh bagi masyarakat yang keluar 

dari pulau Bawean ataupun bagi pengunjung yang 

datang ke Bawean. Dengan harga yang murah 

meriah menjadikan koncok-koncok pilihan cemilan 

favorit bagi pecintannya. 
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a. Krupuk Posot-Posot 

Krupuk Posot-posot ikan Tongkol tersebut 

laris manis di pasaran dan ngetop sampai manca 

negara sebagai oleh-oleh khas Bawean. Kerupuk 

posot-posot tersebut menjadi oleh-oleh yang 

sangat di gemari oleh wisatawan dan masyarakat 

Bawean. Selain sebagai cemilan, krupuk 

tersebut bisa di gunakan sebagai pengganti lauk. 

Krupuk Posot-posot soal rasa di jamin enak, 

karena mengutamakan cita rasa tradisional 

dalam menikmati kerupuk tersebut dan 

memberikan kenyamanan bagi para 

penikmatnya. 

Gambar. 3.6 Proses penggorengan serta pembungkusan krupuk 

posot-posot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Media Bawean (www.bawean.net) 
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2. Wisata Maritim atau Bahari 

2.1. Pantai Gili Noko 

Pulau Gili dan Noko terletak kurang lebih 2 Km 

disebelah selatan Pulau Selayar. Dapat ditempuh 

menggunakan perahu nelayan yang ada di kawasan pantai 

Pulau Gili dan Noko di Desa Sidogedungbatu. Pulau Noko 

dan pulau gili merupakan pulau kecil yang memiliki 

keunikan pasir pantai yang luas ,pulau ini akan terlihat 

ketika terjadi gelombang surut dan terlihat kembali ketika 

gelombang pasang. Di Pulau Gili sudah terdapat penduduk 

yang bertempat tinggal di pulau ini. pengnjung yang ingin 

menginap bisa memanfaatkan rumah penduduk atau 

mendirikan tenda. 

Pantai noko adalah salah satu pantai wisata bahari 

yang di miliki pulau Bawean, pantai tersebut selalu ramai di 

kunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan dari dan luar 

Bawean sendiri dan wisatawan Internasional. Keindahan 

yang di miliki Pantai Gili Noko memberikan kenyamanan 

bagi pengunjungnya, sebab selain pantainya yang bagus 

pengunjung bisa bermain pasir putih dan air yang sangat 

bening, selain itu daerah Pantai Noko terdapat titik spot 

snorkeling yang menjadi tujuan wisatawan ke Pantai Noko 

selain hanya sekedar berjemur dan bermain-main di pasir 

putih. Pantai Gili Noko tersebut terletak di tengah lautan 
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dengan jarak kurang lebih dua kilo meter dari pulau 

Bawean dan pantai tersebut masih masuk kawasan pulau 

Bawean dan sektor wisata terunggul saat ini di pulau 

Bawean. 

Pantai Noko atau yang biasa di sebut dengan pantai 

pasir putih panjang berdekatan dengan pulau Gili Timur 

warga dari gili timur masih masuk kawasan pulau Bawean 

dengan nama Dusun Gili Timur, Desa Sidogedongbatu, 

Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Untuk menuju 

ke tempat destinasi atau objek wisata Pantai Noko dari 

pulau Bawean di butuhkan transportasi perahu (Red: 

Kalotok) dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit 

perjalanan menuju ke lokasi dengan kisaran harga 

300.000,00. Belum adanya sarana penunjang wisata, 

fasilitas dan saarana penunjang masih minim, akomodasi 

untuk pengunjung masih berupa perahu nelayan untuk 

menyebrang ke pulau gili maupun noko. Untuk saat ini 

pelabuhan Pulau Gili penghubung ke Bawean sudah sedikit 

ditingkatkan dengan pelabuhan apung untuk menyeberang 

dengan perahu neayan. 

2.2. Pantai Selayar 

Pulau Selayar atau istilah lain Pulau Menuri terletak 

disebelah selatan Pulau Bawean dan berjarak kurang lebih 

24 Km dari Kota Kecamatan Sangkapura. Potensi yang 
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besar di Pulau Selayar adalah batu karang laut yang rnasih 

asli  dan tidak rusak. Keindahan alam bawah taut ini 

mengundang banyak wisatawan yang menyukai olah raga 

diving (menyelam) untuk datang memotret karang lautnya. 

Destinasi wisata pulau ini dapat dikembangkan sebagai 

kawasan wisata internasional oleh masyarakat Pulau 

Bawean sendiri. 

Pantai selayar hampir sama dengan pantai Noko, 

untuk mencapai pulau ini dapat menggunakan kendaraan 

roda empat sarnpai di Desa Teluk kemudian dilanjutkan 

dengan naik perahu (motor tempel) atau berjalan kaki 

ketika air laut sedang surut. Sarana penunjang lain yaitu 

belum adana tempat peristirahatan atau penginapan bagi 

pengunjung yang ingin bermalam, dan juga belum adanya 

sarana pelengkap wisata lainnya. Belum tersedianya lampu 

penerangan yang memadai dan menunjang wisata pantai 

selayar. Terutama dalam akses perjalanan 

2.3. Pantai Tajunggahan 

Pantai tajunggahan yang lokasinya berada di Desa 

Kumalasa Kecamatan Sangkapura menjadi tempat atau spot 

objek/destinasi wisata paling keren setelah Pantai Noko di 

pulau Bawean, sebab pantai tajunggahan konsep bebatuan 

karang yang menjulang tinggi seperti bukit di bibir pantai 

menjadi daya tarik sendiri untuk di kunjungi, wisatawan 
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yang akan berkunjung ke pantai ini akan di suguhkan 

dengan warna air laut yang bening sehingga bebatuan 

karang yang cantik dan indah dasar laut pantai terlihat dari 

atas bukit batu karang di Pantai Tajunggahan. Selain spot 

karang yang ada di bawah dasar laut, wisatawan juga akan 

di suguhkan dengan keindahan alam di sisi utara dengan 

melihat pegunungan serta hutan yang masih bersih. 

Untuk menuju Pantai Tajunggahan dari jantung 

Kota Sangkapura sekitar satu jam perjalanan menuju ke 

destinasi/objek wisata tersebut. wisatawan yang ingin 

berkunjung ke pantai Tajunggahan bisa memakai 

trasnportasi kendaraan roda dua ataupun roda empat. Akan 

tetapi kendaraan tersebut hanya bisa di parkir di 

perkampungan, untuk selanjutnya wisatawan berjalan kaki 

masuk ke tepi hutan untuk bisa ke lokasi, sebab pantai 

tajunggahan sendiri lokasinya di daerah bukit tepi laut. 

Dalam hal ini perlu peran pemerintah untuk memperbaiki 

infrastruktur serta sarana dan prasarana dalam menunjang 

akses menuju ke lokasi destinasi/objek wisata tersebut. 

sebab akses untuk menuju ke pantai tajunggaan sangat 

terbatas dan sulit untuk dikases oleh wisatawan. 

2.4. Pantai Jherat Lanjheng (Pantai Tinggen) 

Pantai Jherat Lanjheng kalau dalam bahasa 

Indonesia yang artinya Jherat sama dengan Kuburan, 
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Lanjheng sama dengan Panjang, maka Pantai Jherat 

Lanjeng adalah Pantai Kuburan Panjang. Hal ini di 

karenakan di Pantai Jherat Lanjheng ada kuburan yang 

sangat panjang, uniknya kuburan ini setelah diukur dengan 

hasil ukuran permeter sedemikian rupa apabila di ukur 

kembali ukurannya tidak akan sama. Hal inilah yang 

memberikan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung 

ke pantai ini. 

Selain itu pantai Jherat Lanjheng banyak bebatuan 

apung, yang unik serta cantik jika di jadikan hiasan di area 

rumah. Pantai Jherat Lanjheng banyak pepohonan yang 

memberikan kesejukan apabila wisatawan berada di pantai 

ini, dan biasanya apabila wisatawan berkunjung ke pantai 

ini membuat acara bakar-bakar ikan (tono-tonoan jhukok) 

dalam bahasa Bawean dan juga wisatawan bisa bermain-

main dengan air lau ataupun hanya sekedar mencari kerang 

laut. Untuk ke pantai Jherat Lanjheng sangat cocok bagi 

wisatawan yang berlibur bersama keluarga, teman ataupun 

sahabat. 

Pantai Tinggen merupakan pantai dengan panorama 

keindahan matahari terbit dan matahri terbenam sekaligus 

karena panati ini berada pada bibir pantai. Pantai ini berada 

pada sebuah teluk yang diapit oleh dua buah gunung pada 

kedua sisinya. Panati tinggen terletak di Desa Lebak 
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Kecamatan Sangkapura dengan kondisi jalan cukup sempit 

dan hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Akses menuju ke 

lokasi tidak seburuk dan sesusah ke Pantai Tajungga’an, 

akan tetapi fasilitas serta sarana dan prasarana di patai 

Jherat Lanjheng sangat di butuhkan. Apalagi di hari-hari 

tertentu saat banyaknya wisatawan yang berkunjung ke 

pantai ini. 

Akomodasi pulau ini masih belum memadai dengan 

tidak adanya sarana penunjang seperti tempat 

peristirahatan, toilet, mushalla, perbelanjaan dan 

penginapan. Akses menuju objek wisata ini masih belum 

maksimal, jalan sempit dan hanya bisa dilalui satu mobil 

saja, pantai ini berjarak 2 km dari jalan utama. Maka d 

butuhkan kesadaran dari pihak terkait untuk menunjangnya 

keramaian pariwisata di pulau Bawean dengan membangun 

satu persatu destinasi/objek wisata. 

Gambar. 3.7 Lokasi Pantai Jherat Lanjheng 

 

 

 

 

 

Kuburan Panjang Pantai Jherat Lanjheng saat sore. 
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2.5. Pantai Labuhan 

Pantai Labuhan terletak di sisi utara Pulau Bawean, 

sehingga wisatawan selain bisa menikmati suasana pantai, 

berenang dan berjemur dihamparkan pasir pantai yang 

halus, mereka juga dapat menikmati sun set di tempat ini. 

Obyek wisata ini sudah dikenal oleh wisatawan manca 

negara. 

Pantai Labuhan termasuk dalam wilayah Desa 

Tanjungori Kecamatan Tambak dengan jarak 30 km dari 

Pelabuhan Sangkapura dan berjarak 1,5 km dari lapangan 

udara Bawean yang kini dalam tahap pembangunan. 

Keletakan pantai yang berada tepat di sisi jalan lingkar 

Bawean menyebabkan pantai ini sangat mudah dikunjungi. 

Sarana penunjang juga masih belum memadai. 

Akses menuju pantai ini dari pelabuhan Sangkapura 

cukup jauh, jalan berupa aspal dan berlobang-lobang akan 

banyak ditemui sepanjang jalan. Lokasi ini dapat dicapai 

melalui jalan raya Tambak-Sangkapura (Jalan Lingkar 

Bawean) yang masuk melalui Desa Tanjungori. Jalan yang 

dilalui dari jalan raya terdiri dari jalan aspal sejauh 2 km 

dan jalan beton sejauh 3 km. Sedangkan pada Ujung jalan 

terdapat jalan tanah berbatu sampai pada desa Candi. Yang 

pertama adalah aksesibilitas, yaitu banyak jalan yang rusak, 
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moda transportasi juga terbatas, serta waktu tempuh yang 

cukup lama. 

2.6. Pantai Nyimas 

Pantai Nyimas terletak di sisi utara Pulau Bawean, 

sehingga wisatawan selain bisa menikmati suasana pantai, 

berenang dan berjemur dihamparan pasir yang lembut, 

mereka juga dapat menikmati sun set. Pantai Nyimas 

termasuk dalam wilayah Desa Diponggo Kecamatan 

Tambak dngan jarak 31 km dari Pelabuhan Sangkapura dan 

berjarak 2 km dari Bandar Udara Harun Thohir Bawean. 

Pantai ini berada tepat di pinggir jalan lingkar 

Bawean sehingga mudah untuk dikunjungi. Keletakan 

lokasi obyek yang hanya berjarak 2 km dari Bandar Udara 

Harun Thohir Bawean sebagai alternatif pintu masuk meuju 

pulau Bawean menjadikan obyek ini cukup strategis. 

Pantai ini belum adanya fasilitas sarana dan 

prasarana sebagai menunjang keberhasilan pantai Nyimas 

tersebut. Perbelanjaan dan perdagangan di lakukan oleh 

pihak pedagang secara individu yang berasal dari warga 

dan masyarakat sekitar pantai. Aksesibilitas dan 

transportasi masih belum memadai dan juga belum adanya 

tempat peristirahatan bagi pengunjung yang ingin 

bermalam. Pada objek ini masih belum adanya layanan 
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listrik dan telepon dilokasi dan belum tersedianya lampu 

penerangan yang berkarakter sesuai dengan obyek. 

2.7. Pulau Cina 

Pulau Cina yang berada di kawasan Kecamatan 

Tambak bagian barat memberikan daya tarik tersendiri 

untuk kawasan pantai dan keindahan alam bawah lautnya. 

Hal ini terbukti di kawasan Pantai Pulau Cina sering 

dikunjungi oleh wisatawan untuk melihat dan bermain 

menyelam keindahan alam bawah laut. Terumbu karang 

yang masih bersih dan indah menjadikan tempat ini salah 

satu spot yang bagus untuk snorkling selain di titik spot 

yang lain yang berada di Bawean. 

Untuk menuju ke pantai pulau Cina harus 

menggunakan transportasi perahu nelayan agar bisa sampai 

ke pulau Cina. Pulau Cina yang masih kosong tanpa ada 

penghuni yang berada di sana memberikan ikon kurang 

sedap bagi wisatwan, sebab untuk home stya pun tidak ada 

serta restoran maupun toko belum ada di puau Cina, dan 

penerangan belum ada sama sekali, sehingga memberikan 

ketidaknyaman bagi wisatawan yang nantinya akan 

berkunjung ke pantai Pulau Cina. 

2.8. Pantai Hutan Lindung 

Pantai Hutan Lindung berada di Kec. Sangkapura, 

jalan untuk menuju lokasi sangat sempit dan berkelok 
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sehingga hanya dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua 

dan jalan kaki. Pada pantai ini terdapat hutan bakau seluas 

kurang lebih 300ha, panati ini juga terkenal keindahan 

bawah lautnya sehingga wisatawan dapar menyelam untuk 

melihat keindahan bawah laut pantai hutan lindung. 

Objek ini memiliki daya tarik terutama untuk wisata 

edukasi, namun belum terdapat akomodasi yang memadai 

dengan tidak adanya saranna dan prasarana pendukung. 

Belum adanya sarana penunjang wisata berupa rumah 

makan dan sarana perdagangan lainnya. Belum adanya 

sarana penunjang wisata yaitu pusat-pusat perbelanjaan dan 

kuliner. Serta aksesibilitas dan transportasi masih belum 

memadai dan juga belum adanya tempat peristirahatan bagi 

pengunjung yang ingin bermalam. 

2.9. Air Terjun Laccar 

Air terjun Laccar terletak di Desa Balikterus 

Kecamatan Sangkapura. Untuk mencapai lokasi ini 

dilakukan perjalanan kurang lebih 10 km dari jalan raya 

Tambak-Sangkapura. Air terjun laccar mempunyai 

ketinggian sekitar 25 m. Dimana di sekitar kawasan air 

terjun laccar ini masih dapat dijumpai kera dan babi hutan. 

Disekitar kawasan air terjun laccar, cocok digunakan 

sebagai daerah perkemahan. 
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Kondisi jalan yang ada merupakan jalan aspal yang 

kondisinya telah rusak dengan tanjakan yang tajam. 

Kondisi sarana dan prasaran penunjang seperi 

penginapan,peristirahatan, peribadatan dan utilitas masih 

belum memadai. Serta belum ada sarana perdagangan, 

kuliner dan restoran dengan demikian pengunjung belum 

terlayani dengan adanya pusat perbelanjaan bahkan 

aksesibilitas masih belum memadai, jalan aspal dengan 

kondisi rusak dengan medan yang sulit, dan untuk akses ke 

tempat wisata air terjun masih berupa bebatuan dan belum 

tersedianya lampu penerangan dan jaringan listrik untuk 

penunjang wisata. Pelayanan air bersih untuk keperluan 

mandi MCK dan kegiatan lainnya masih belum ada. 

2.10. Air Terjun Patar Selamat 

Air terjun Patar Selamat terletak di Desa Patar 

Selamat Kecamatan Sangkapura. Untuk menuju lokasi ini 

harus melalui jalan aspal yang kondisi jalannya rusak dan 

medan yang menanjak. Pada tempat ini juga masih terdapat 

fauna yang masih hidup liar yaitu ayam hutan dan kera 

yang menjadi daya tarik kawasan wisata air terjun patar 

selamat. 

Kondisi jalan yang ada merupakan jalan aspal yang 

kondisinya telah rusak dengan menanjak. Kondisi sarana 

dan prasaran penunjang seperi penginapan,peristirahatan, 
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peribadatan dan utilitas masih belum memadai. 

Aksesibilitas masih belum memadai, jalan aspal dengan 

kondisi rusak dengan medan yang sulit serta belum 

tersedianya lampu penerangan dan jaringan listrik untuk 

penunjang wisata 

2.11. Pemandian Air Panas 

Air panas sangkapura terletak di Desa Sawahmulya 

dan sungai rujing kecamatan sangkapura dengan jarak 2 km 

dari pelabuhan Sangkapura. Sumber mata air panas tersebut 

berupa sumber air artetis sisa gunung api purba yang kini 

sudah tidak aktif. Sumber mata air panas tersebut 

merupakan fenomena alam yang menarik minat wisatawan 

untuk mengunjunginya guna menikmati berendam atau 

mandi di air panas tersebut. Lokasi sumber mata air panas 

yang berada di tengah bukit kapur atau onix memberikan 

pemandangan panorama yang khas dan dapat dikemas 

menjadi landscape pertamanan atau arena permainan 

sebagai penunjang obyek utama. 

Lokasi Air Panas Sangkapura sangat mudah dicapai 

karena letaknya dekat dengan pusat kota Sangkapura, 

namun sarana penunjang masih belum memadai tempat 

parkir, mushalla dll baik fasiltas penunjang untuk 

pengunjung dan pengelolaan. Belum adanya sarana 
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penunjang wisata untuk rumah makan dan sarana 

perdagangan lainnya. 

Aksesibilitas dan transportasi masih perlu 

ditingkatkan.Jarak Air Panas Sangkapura dengan jalan raya 

lingkar bawean hanya sekitar 200 m saja. Namun jalan 

menuju ke Air Panas Sangkapura ini sangat sempit yaitu 

2,5 meter, hanya bisa dilewati 1 mobil saja. 

Dan baru-baru ini ada wisata pemandian kolam air 

panas yang letaknya berada di Desa Kepuh Legundi, 

Kecamatan Tambak. Wisata pemandian kolam tersebut 

ramai di kunjungu wisatawan lokal maupun internasional. 

Karena wisata pemandian kolam air panas yang berada di 

Kecamatan Tambak, lebih bagus dari pada yang berada di 

Kecamatan Sangkapura. 

Gambar 3.8 Lokasi Pemandian Kolam Air Panas di Pulau Bawean 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi di Luar  
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Lokasi di dalam 

Lokasi Wisata  Kolam Pemandian Air Panas di Kecamatan Tambak 

Sumber : Media Bawean (bawean.net) 

 

Gambar 3.9 Lokasi Pemandian Kamar Mandi Air Panas di Pulau 

Bawean 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi di Luar      
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Lokasi di dalam 

Lokasi Pemandian Air Panas di Kecamatan Sangkapura 

Sumber : Media Bawean (bawean.net) 

Kedua pemandian wisata air panas yang berada di 

Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak 

menjadikan daya saing bagi tiap kecamatan. Dan apabila 

ditinjau lebih lanjut, untuk pemandian air panas di 

Kecamatan Sangkapura sangat tidak layak untuk di 

kunjungi wisatwan, melihat bangunan kamar mandi yang 

penuh lumut dan karang serta bangunan atap yang bolong 

dan juga tembok yang sudah tidak kokoh, menjadikan 

prihatin untuk di kunjungi wisatawan. 

3. Wisata Cagar Alam 

3.1. Danau Kastoba 

Salah satu destinasi wisata yang ada di pulau 

Bawean dan sudah menjadi ikon terdahulu ialah Danau 

Kastoba yang lokasinya berada di tengah-tengah pulau 
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Bawean, secara wilayah Danau Katoba berada di 

Kecamatan Tambak. Danau Kastoba merupakan satu-

satunya danau yang di miliki pulau Bawean dan 

mempunyai banyak cerita rakyat serta mitos tentang Danau 

Kastoba. Danau kastoba adalah danau yang terletak 

diantara dua wilayah , yaitu kecamatan Sangkapura dan 

Kecamatan Tambak. Pada sekitar area danau ini terdapat 

beberapa vegetasi diantaranya tanaman anggrek, selain itu 

terdapat juga spesies kera ekor panjang yang masih hidup 

seara liar, danau ini juga masih terawat dengan adanya ikan 

mujair dan ikan mas yang dapat menjadi objek memancing 

untuk wisatawan. Lingkungan sekeliling danau yang 

merupakan area hutan suaka alam memiliki vegetasi hutan 

yang cukup rapat dengan beragam tumbuhan hutan 

subtropis. Potensi keindahan danau ini sangat bagus sekali. 

Udara yang sejuk, dan alami, serta belum tercemar polusi. 

Namun masih banyak kekurangan apabila ingin 

mengembangkan Danau Kastoba menjadi salah satu 

destinasi wisata di Kabupaten Gresik, khususnya Pulau 

Bawean. Untuk menuju ke Danau Kastoba maka bisa 

menggunakan transportasi kendaraan roda dua maupun 

roda empat, kendaraan tersebut di parkir di lahan rumah 

warga setempat, selanjutnya wisatawan bisa berjalan kaki 
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untuk menuju ke Danau Kastoba melewati jalur trekking 

sejauh sekitar 500 meter. 

Akses perjalanan menuju ke Danau Katoba dari 

parkiran kendaraan sangat butuh renovasi agar memberikan 

kenyamanan bagi pengunjung wisatawan, sebab perjalan 

dengan model mendaki sangat memprihatinkan karena 

lokasi destinasi.objek wisata melewati hutan belantara 

untuk menuju ke lokasi, maka infrastruktur serta sarana dan 

prasarana menjadi suatu hal yang sangat penting, 

mengingat pulau Bawean di gencarkan untuk menjadi pulau 

Pariwisata. 

Gambar. 3.10 Lokasi Danau Kastoba 
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3.2. Penangkaran Rusa Axis Kulii Bawean 

Salah satu hewan asli pulau Bawean ialah Rusa 

Bawean atau yang biasa di kenal dengan nama Rusa Axis 

Kulii, Rusa Bawean memiliki tubuh yang relatif lebih kecil 

di bandingkan Rusa jenis lainnya. Rusa Bawean (Axis 

Kuhlii) mempunyai tubuh antara 60-70 cm dan panjang 

tubuh antara 105-115 cm. Rusa endemik pulau Bawean 

mempunyai bobot berat badan sekitar 15-25 kg untuk Rusa 

betina sedangkan untuk Rusa jantan memiliki 19-30 kg. 

Penangkaran Rusa Bawean penangkaran rusa yang 

bertujuan menyelamatkan  hewan endemik yang terancam 

punah. Objek ini selain sebagai tempat penangkaran 

dijadikan sebagai objek wisata. Penangkaran rusa ini berada 

di Desa Pudakit Timur Kecamatan Sangkapura, 

penangkaran rusa ini Memiliki luas 4 Ha dengan kandang 

rusa seluas 1 Ha yang berbatasan dengan hutan lindung 

dengan memiliki tebing batu di Bukit “Gunung” Gaddung 

dan view alami sehingga bisa dikembangkan sebagai  area  

wisata dengan kelengkapan sarana wisata khususnya yang 

berbasis adventure dan sekaligus menyelamatkan daerah 

hutan lindung dari illegal loging. 

Saat ini Rusa Bawean sebagian berada di Kebun 

Binatang di Kota Surabaya dan Kota Jakarta dalam ajang 
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pameran binatang. Untuk menuju ke penangkaran Rusa 

Axis Kuhlii di pulau Bawean aksebilitas menuju ke lokasi 

tidaklah sesulit seperti yang dulu, saat ini akses jalan 

menuju ke lokasi sudah sangat bagus setelah mendapat 

pengaspalan dari warga Desa. Akan tetapi saranan dan 

prasarana fasilitas lain untuk wisatawan sangatlah minim 

bahkan tidak layak. Akses menuju penangkaran rusa cukup 

sempit dengan kualitas jalan yang masih makadam, 

kemudaian tidak tersedianya sarana dan fasilitas untuk 

wisatawan seprti tempat peristirahatan, toilet dan fasilitas 

lainnya. 

Di sekitaran penangkaran Rusa Axis Kuhlii, 

wisatawan hanya bisa mendapatkan gazebo yang sudah 

tidak layak pakai, bahkan tidak ada atapnya. Selain gazebo 

fasilitas seperti kamar mandi tidak disediakan dan masih 

terlihat jelas rerumputan seta tumbu-tumbuhan liar yang 

berada di sekitaran penangkaran Rusa Bawean Axis Kuhlii. 

Hal ini akan menjadi penghalang wisatawan untuk 

berwisata ke tempat ini. 
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Gambar. 3.11 Rusa Bawean (Axis Kuhlii) 

 

 

 

 

 

 

4. Wisata Ziarah 

4.1. Waliyah Zainab 

Wisata ziarah selain berwisata mendekatkan kepada 

waliyullah, wisata ziarah juga bisa di katakan dengan 

wisata edukasi, sebab dari wisata ziarah pasti ada kisah-

kisah yang terselip dari objek wisata tersebut yang 

kemudian di ceritakan pada pengunjung objek wisata ziarah 

tersebut. 

Dalam cerita al kisah, wilayah zainab adalah 

perantauan dari pulau Jawa yang datang ke pulau Bawean, 

Waliyah Zainab adalah Isteri dari Sunan Bonang yang 
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makamnya Sunan Bonang terdapat di pulau Jawa dan pulau 

Bawean. Pemakaman dari Waliyah Zainab berada di Desa 

Diponggo, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Konon 

ada peninggalan Waliyah Zainab berupa Keris, Tombak, 

dua piring kuno yang di perkirakan berasal dari Dinasti 

Ming dan Tsing, Sendok dan lainnya. Masing-masing 

benda tersebut memiliki cerita tersendiri. Sekarang benda-

benda tersebut di simpan di kompleks Masjid Diponggo 

yang konon katanya Masjid tersebut di bangun Waliyah 

Zainab bersama muridnya hanya dalam waktu semalam. 

Menurut cerita empu di sana pada masa dahulu benda-

benda peninggalan Waliyah Zainab tersebut akan bergerak-

gerak dan setidaknya hujan akan turun dengan tiba-tiba jika 

ada orang Desa Kumalasa di Kecamatan Sangkapura ketika 

memasuki kawasan Desa Diponggo. Pada masa kecilnya 

Waliyah Zainab bernama Dewi Wardah putri Kiai Agen 

Bungkul salah seorang pembesar Kota Surabaya keturunan 

Raja Majapahit. Dewi Wardah di nikahi oleh Raden Paku 

tetapi Rdaen Paku sudah lebih dulu menikahi Dewi 

Murtasiyah puteri dari Sunan Ampel. Karena Dewi 

Wardahtidak ingin di madu, maka beliau pergi berlayar ke 

arah utara dengan  menaiki “sentong” atau kelopak bungan 
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kelapa. Maka sampailah beliau di sebuah pulau  di sebelah 

utara laut Jawa yang kita kenal dengan pulau Bawean.38 

Gambar. 3.12 Makam Waliyah Zainab 

 

Sumber : Media Bawean (www.bawean.net) 

4.2. Syek Maulana Umar Mas’ud 

Dalam sejarah, Maulana Umar Mas’ud salah satu 

cucu dari Sunan Drajad. Maulana Umar Mas’ud di dalam 

bermasyarakat di kenal dengan pemuda yang alim serta 

bertatakrama baik. Dalam waktu yang singkat Maulana 

Umar Mas’ud sudah di kenal dan di sayangi oleh 

tetangganya. 

                                                 
38 http://www.bawean.net/2012/02/karena-waliyah-zainab-mereka-berbahasa.html, diakses pada 
tanggal 10 Januari 2017 pukul 13:43 WIB 

http://www.bawean.net/
http://www.bawean.net/2012/02/karena-waliyah-zainab-mereka-berbahasa.html
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Suatu ketika di pulau Bawean ada Raja yang 

bernama Babileono, raja tersebut sangat adil sehingga 

banyak masyarakat yang mengikuti, Raja tersebut 

agamanya kafir dan senang makan daging babi. Hal ini 

kemudian terdengar oleh telingan Maulana Umar Mas’ud, 

sehingga Maulana Umar Mas’ud hatinya terpanggil untuk 

berdakwah melawan Raja Babilone. Ketika Maulana Umar 

Mas’ud berusaha syiar agama Islam pada Raja Babilone, 

raja tersebut  tidak terima sehingga terjadi peperangan 

antara Raja Babilone dengan Maulana Umar Mas’ud. 

Singkat cerita, Raja Babilone terbunuh dengan sendirinya 

saat melawan Maulana Umar Mas’ud karena terkena 

pedang, dan saat itulah Raja Babilone meninggal dan 

jenazahnya di hanyutkan melalui Sungai di salah satu 

Dusun/Kampung di Desa Lebak, yang saat ini terkenal 

dengan Dusun Sungai Raya (Red: Songai Raje) dalam 

bahasa Bawean.39 

 

                                                 
39 Zulfa Usman, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sangkapura, 
http://www.bawean.net/2011/06/maulana-umar-masud.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 
pukul 14:27 WIB 

http://www.bawean.net/2011/06/maulana-umar-masud.html
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Gambar. 3.13 Makam Maulana Umar Mas’ud 

 

 

 

 

 

 

Setelah dari sini, maka Agama Islam menjadi agama 

satu-satunya yang ada di pulau Bawean. Dan makam dari 

Maulana Umar Mas’ud berada di belakang Masjid Jami’ 

Sangkapura. Dan menjadi tujuan bagi wisatawan yang ingin 

melakukan ziara. 

a. Daya Tarik 

Seperti yang penulis tuliskan di bab dua, bahwasanya Menurut 

undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 “daya tarik 

wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan 

nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil 

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan. 
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Daya tarik wisata yang berada di pulau Bawean sangat beragam, 

baik wisata sosial atau budaya, wisata bahari, maupun wisata cagar 

alam. Destinasi atau objek Wisata-wisata yang ada di pulau Bawean 

tersebut menyimpan seribu pesona keindahan dan cerita rakyat yang 

sangat menarik perhatian wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata 

yang ada di pulau Bawean. Selain keindahan-keindahan alam dan 

kuatnya budaya Bawean yang masih bersih menjadikan daya tarik 

tersendiri untuk di kunjungi oleh wisatawan. 

Pulau Bawean tidak kalah keindahannya dengan keindahan alam 

yang berada di Indonesia terutama di pulau Bali, hanya saja butuh 

peran dari pemerintah serta pihakpihak terkait agar daya tarik dari 

pulau Bawean bisa memikat wisatawan untuk berani berkunjung ke 

pulau Bawean. 

B. Profil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik 

1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik ialah “Membantu Bupati dalam 

menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, 

pembangunan, penelitian dan pengembangan evaluasi perencanaan dan 

statistik daerah.” 

Adapun fungsi dari Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik 
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a. Penyususnan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan 

dan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi 

perencanaan dan statistik daerah; 

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan 

daerah meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

c. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksanaan serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan 

pembangunan; 

d. Pengkoordinasian penyusunan indikator keberhasilan 

perencanaan pembangunan daerah; 

e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan data perencanaan 

pembangunan dan pengkoordinasian pengkajian, penelitian dan 

pengembangan daerah serta statistik yang menjadi kewenangan 

daerah; 

f. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi 

perencanaan pembangunan, hasil kaian dan penelitian daerah; 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Bupati 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

2. Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka di tetapkan susunan 

organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, sebagai berikut. 
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3. Visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

Adapun visi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik adalah : 

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Aplikatif, 

Integratif, dan Berwawasan Masa Depan”. 

Misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

Adapun misi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Kebijakan dan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Aplikatif, Integratif, 

Partisipatif dan Berwawasan Masa Depan. 

b. Merumuskan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Dokumen 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Secara 

Partisipatif. 

c. Mewujudkan Peningkatan Dukungan Data dan Informasi yang Tepat 

dan Akurat Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

C. Profil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Gresik 

1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Gresik adalah Membantu Bupati dalam menyelenggarakan 
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bidang kebudayaan pariwisata pemuda dan olah raga yang meliputi 

perumusan kebijakan, pengelolaan kebudayan, kepariwisataan pembinaan 

keolahragaan dan pemberdayaan kepemudaan serta tugas pembantuan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adapun fungsi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan bidang kebudayaan, pariwisata, kesenian, 

keolahragaan dan kepemudaan; 

b. Penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya 

kebudayaan, pariwisata, kesenian, pemuda dan olahraga; 

c. Pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan, pariwisata, 

kesenian, kepemudaan dan keolahragaan; 

d. Pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama bidang kebudayaan, 

pariwisata, keolahragaan dan kepemudaan; 

e. Penyelenggaraan pengelolaan kebudayaan, nilai tradisi, 

kesenian, sejarah dan purbakala; 

f. Penyelenggaraan pengelolaan pariwisata skala kabupaten; 

g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepemudaan, 

seni dan olahraga; 

h. Penyelenggaraan perizinan bidang kebudayaan, pariwisata, 

kesenian, keolahragaan dan kepemudaan; 

i. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

nilai budaya, pariwisata, keolahragaan dan kepemudaan; 
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j. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; 

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

2. Struktur Organisasi 
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3. Visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Gresik 

Adapun visi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Gresik adalah : 

“Gresik Sebagai Kota Tujuan Wisata Dengan Masyarakat Yang Santun, 

Mandiri, Sehat dan Religious”. 

4. Misi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Gresik 

Adapaun misi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : 

a. Menumbuhkembangkan Kesenian Apresiatif Yang Berwawasan 

Kesejarahan dan Nilai-nilai Tradisional. 

b. Mewujudkan Manajemen Kepariwisataan, Meningkatkan Promosi dan 

Mengembangkan Potensi Serta Kualitas Layanan & Jasa Usaha 

Kepariwisataan. 

c. Mewujudkan Manajemen Organisasi Kepemudaan, Wawasan dan 

Kreatifitas Pemuda Sera Mengembangkan Potensi dan Minat – Bakat 

Kepemudaan. 

d. Memasyarakatkan Olahraga Prestasi dan Meningkatkan Prestasi Olah 

Raga Dengan Memperbaiki Fasilitas / Sarana Prasarana Keolahragaan, 

Pembinaan Serta Peningkatan Kompetensi Pemandu Bakat. 

 

 




