
I. PENDAHULUAN 
  

I.I   Latar Belakang 

Kabupaten Bangkalan umumnya dihuni oleh masyarakat yang relatif 

homogen, yaitu masyarakat bersuku bangsa Madura, walaupun beberapa tahun 

terakhir mulai berdatangan masyarakat luar (terutama orang Jawa) yang umumnya 

menetap di bagian terluar Madura dan terdekat dengan Surabaya. Jika dilihat pada 

kondisi tanah sebagian besar lahan-lahan yang ada di Kabupaten Bangkalan lebih 

banyak didominasi oleh lahan-lahan kering (tegalan). Hal inilah yang 

menyebabkan di Bangkalan hanya terdapat pertanian rakyat saja. Artinya, bahwa 

pendirian perkebunan relatif kurang menguntungkan. 

Secara aspek ekonomi dilihat dari kondisi lahan tersebut, mayoritas 

penduduk masih tergantung pada sektor primer (pertanian, peternakan, perikanan, 

dan pertambangan) yang menjadikan pertanian atau sektor tradisional menjadi 

sektor andalan yang terlihat dari perolehan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) terbesar dibandingkan sektor lain. Tingkat pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Bangkalan dari tahun 2001 sampai 2008 mengalami peningkatan 

(Tabel 1). Tiga besar sektor kegiatan ekonomi Kabupaten Bangkalan yaitu 

pertanian (34,51%); perdagangan, hotel dan restoran (21,82%); serta 

pengangkutan dan komunikasi (11,84%). Sektor pertanian merupakan sektor 

penyumbang terbesar dibandingkan sektor lainnya (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Bangkalan, 2009). 
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Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan, 2001-2008 
(Juta Rupiah) 

N
o 

Sector Tahun 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008** 

          
1 Pertanian  905101,99 972759,21 1038499,3

8 
1266663,3
7 

1431077,1
6 

1571851,1
3 

1685620,1
9 

1972363,9
9 

          
2 Pertambanga

n dan galian 
5580,23 9766,96 14688,50 48917,52 62834,97 74746,78 87674,19 98831,63 

          
3 Industri 

pengolahan 
81446,24 93421,73 107394,79 148645,49 179402,19 203962,09 225781,34 245560,77 

          
4 Listrik, gas 

dan air bersih 
19562,87 37613,15 57083,05 45152,59 59589,73 73107,24 76583,95 79,742,78 

          
5 Konstruksi  105386,59 128323,31 169973,27 183446,29 241404,65 298991,36 369985,09 433235,20 
          
6 Perdagangan, 

hotel dan 
restoran 

473536,77 530904,77 585908,07 839964,58 1013895,5
3 

1142620,2
9 

1338770,3
5 

1533924,5
4 

          
7 Pengangkuta

n dan 
komunikasi 

211209,78 255400,18 287470,09 281204,82 355593,38 413947,61 452375,23 517586,92 

          
8 Keuangan, 

persewaan 
dan jasa 
perusahaan 

86143,98 98444,44 112637,03 167576,10 202071,34 234937,49 263787,79 285981,88 

          
9 Jasa-jasa 231964,41 265511,11 314789,58 523071,80 621453,99 720595,09 814345,08 899458,98 
          
PDRB  2119935,8

7 
2392144,8
7 

2688443,7
7 

3504532,5
6 

4167322,9
4 

4734759,0
7 

5314923,2
1 

6066686,6
9 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, 2009 
**) angka sementara 
 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Madura dan Bangkalan pada 

khususnya masih tertinggal dibandingkan dengan kota-kota lain di wilayah Jawa 

Timur. Hal ini dapat terlihat pada nilai pertumbuhan ekonomi dan pencapaian 

PDRB yang masih rendah. Pertumbuhan ekonomi Bangkalan masih jauh di bawah 

rata-rata Propinsi Jawa Timur. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Bangkalan mencapai 4,75% di bawah rata-rata propinsi sebesar 5,69%. Ditinjau 

dari PDRB per kapita, di Kabupaten Bangkalan hanya mencapai 3,96 juta/tahun 

jauh di bawah rata-rata Propinsi sebesar 10,8 juta/tahun (Badan Pusat Statistik 

Propinsi Jawa Timur, 2006).  Laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat kabupaten 

di Wilayah Madura, Bangkalan memiliki laju pertumbuhan tertinggi nomer dua 

setelah Kabupaten Sumenep (Tabel 2), meskipun Bangkalan merupakan wilayah 

kabupaten yang tergolong dalam Gerbangkertosusilo plus Propinsi Jawa Timur 



 3

(Badan Perencanaan dan Pembangunan Propinsi, 2006). Hal ini menunjukkan 

tertinggalnya Kabupaten Bangkalan dibandingkan dengan kabupaten/kota di 

Pulau Jawa. 

 
Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten, 2004 – 2006 

No Kabupaten Tahun  
2004 2005 2006 

1  Bangkalan 4,64 5,34 5,55 
2  Sampang 3,91 4,87 5,21 
3  Pamekasan 3,72 4,30 5,24 
4  Sumenep 3,04 2,95 5,84 

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, 2006 
 

Pertumbuhan ekonomi menjadi kunci penting dalam perkembangan 

sebuah wilayah. Propinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk mencapai 33 juta 

jiwa menjadi salah satu propinsi dengan kerapatan penduduk yang padat. Sebagai 

pintu gerbang Indonesia Timur, Jawa Timur juga memegang kunci penting laju 

industri dan perdagangan sehingga tidak dapat ditolak jika jalur transportasi 

menjadi bagian penting laju roda industri. Sementara di sisi lain, Pulau Madura 

yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur, mengalami kondisi yang kurang 

menguntungkan tidak terkecuali Kabupaten Bangkalan. Laju pertumbuhan 

ekonomi lambat dan pendapatan per kapita tertinggal. Pergerakan jalur 

transportasi yang terhambat tersebut membuat pembangunan Jembatan Suramadu 

dinilai penting sebagai pembuka awal. Jembatan Suramadu yang akan 

menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura melalui jalan darat, diharapkan 

ketimpangan sosial dapat segera direduksi.    

Arus transportasi yang cepat dan efektif akan membuat perkembangan 

Madura bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Tata wilayah dan tata guna 

lahan juga akan terbentuk secara proporsional. Akan tetapi, dalam kurun waktu 
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yang sangat panjang perhatian pembangunan pertanian di Madura dan Indonesia 

pada umumnya hanya terfokus kepada peningkatan produksi, terutama kepada 

peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi dan komoditi perdagangan 

tradisional. Upaya pemenuhan pangan baik di Madura maupun Indonesia pada 

umumnya yang melalui swasembada pangan (padi) telah menyita perhatian dan 

dana yang cukup besar. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan pertanian 

belum optimal sesuai dengan potensinya. Kelemahan yang terjadi selama ini 

menyebabkan berkembangnya citra yang kurang menguntungkan dalam 

pembangunan pertanian, antara lain: (a) Secara sadar ataupun tidak sadar, 

pembangunan pertanian diidentikkan dengan kegiatan peningkatan produksi 

(proses budidaya atau agronomi) semata, (b) Dengan pandangan tersebut, 

pembangunan pertanian juga seakan terlepas dengan pembangunan sektor-sektor 

lainnya dan terlepas sebagai bagian dari pembangunan wilayah, dan (c) Perhatian 

yang besar hanya kepada komoditi tertentu menyebabkan banyak bidang usaha 

pertanian lain kurang tergarap.  

 Di sisi lain liberalisasi perdagangan menyebabkan pasar domestik akan 

terintegrasi kuat dengan pasar regional/internasional. Bertitik tolak dari kondisi 

tersebut, antisipasi yang dapat dilakukan dalam peningkatan merebut peluang 

pasar dapat dilakukan melalui dua pendekatan secara simultan, yaitu: (a) upaya 

meningkatkan pasar dengan konsep "universal" dan (b) pengembangan pasar 

berdasarkan konsep "uniqueness". Pada konsep universal dapat ditempuh melalui 

diversifikasi dan peningkatan kualitas sesuai dengan persyaratan yang diminta 

konsumen dan pasar global. Pada konsep uniqueness, konsumen ditawarkan 

kepada produk spesifik lokalita yang bersifat unik. Salah satu bidang usaha dalam 
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penciptaan pasar yang didasarkan kepada konsep uniqueness adalah usaha wisata 

agro. Sesuai dengan potensinya bidang usaha ini belum tergarap secara baik dan 

dinilai prospektif sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru sektor pertanian. 

Agrowisata merupakan bagian dari obyek wisata yang memanfaatkan 

usaha pertanian (agro) sebagai obyek wisata. Tujuannya adalah untuk memperluas 

pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian. 

Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam 

memanfaatkan lahan, kita bisa meningkatkan pendapatan petani sambil 

melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi 

lokal (indigenous knowledge) yang umumnya telah sesuai dengan kondisi 

lingkungan alaminya (Departemen Pertanian, 2002). 

  Agrowisata merupakan obyek wisata yang memadukan antara kegiatan 

pertanian dan kegiatan wisata. Agrowisata bukan semata merupakan usaha yang 

menjual jasa bagi pemenuhan konsumen akan pemandangan yang indah dan udara 

yang segar, namun juga dapat berperan sebagai media promosi produk pertanian, 

menjadi media pendidikan bagi masyarakat (mulai dari pendidikan tentang 

kegiatan usaha di bidang pertanian sampai kepada pendidikan tentang 

keharmonisan dan kelestarian alam). Hal ini memberikan sinyal bagi peluang 

pengembangan diversifikasi produk agribisnis yang berarti pula dapat menjadi 

kawasan pertumbuhan baru wilayah (Koswara, 2005).   

 Menurut Tjitroresmi (2003) mengemukakan bahwa untuk menunjang 

industri pariwisata maka peran industri kecil dan menengah dalam penyediaan 

cindera mata maupun kebutuhan wisatawan lainnya harus pula ditunjang 

kebijakan yang mendukung berkembangnya usaha tersebut. Demikian juga 
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peluang bisnis dan investasi lain yang berkaitan dengan dunia wisata seperti; 

perhotelan, restoran, biro perjalanan, pusat oleh-oleh dan kebijakan 

pengembangan sumber daya manusia untuk melayani pariwisata.   

 Departemen Pertanian (2004) mengulas mengenai pengembangan wisata 

agro di Indonesia berisi bahwa “Kondisi perekonomian dan persaingan global 

yang semakin kompleks menuntut kreativitas pengembangan usaha yang 

kompetitif sesuai dengan keunggulan yang dimiliki. Wisata agro merupakan salah 

satu usaha agribisnis yang prospektif untuk dikembangkan, sesuai dengan 

perannya dalam pembangunan ekonomi nasional dan dalam menghadapi 

persaingan global”.  

Windia, Wirartha, Suamba dan Sarjana (2008) melakukan suatu model 

penelitian yang berkaitan dengan pembuatan model pengembangan agrowisata di 

Bali. Menurut mereka dalam melakukan pengembangan agrowisata, pertama-tama 

yang dikembangkan terlebih dahulu adalah konsep/pola pikir dari rencana 

pengembangan agrowisata tersebut. Misalnya, dengan membangun kesadaran dan 

kesepakatan seluruh masyarakat setempat bahwa pengembangan agrowisata 

sangat penting dan bermanfaat untuk menambah pendapatan masyarakat. Kalau 

kesepakatan masyarakat sudah bulat, dilanjutkan dengan mengembangkan 

kesepakatan sosial masyarakat, misalnya membangun kesepakatan dengan semua 

desa di sekitarnya dan mengembangkan aturan tentang pembagian penerimaan. 

Kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan kesepakatan yang berkaitan 

dengan artefak/kebendaan, misalnya kesepakatan tentang tata ruang agrowisata, 

desain pengembangan agrowisata di lapangan, termasuk kesepakatan pengorbanan 

lahan dari penduduk dalam rangka pengembangan desain agrowisata. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Brišćić (2006) menemukan bahwa 

tidak adanya kegiatan pengembangan agrowisata yang berpengaruh secara 

significant terhadap peningkatan produksi pertanian dalam agrotourism 

household. Hal ini dikarenakan, pemilik agrowisata rumah tangga dalam beberapa 

tahun ke depan tidak memiliki perencanaan yang significant  untuk meningkatkan 

produksi pertanian. 

Merujuk pada hasil penelitian Brišćić (2006) maka diperlukan suatu 

perencanaan yang baik, tepat dan terarah dalam pengembangan agrowisata. 

Adapun rencana lokasi yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi agrowisata adalah 

di Kabupaten Bangkalan, yang masih memungkinkan untuk dikembangkan dan 

yang merupakan pintu gerbang Madura. Selain itu juga diharapkan akan menjadi 

dasar peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini didukung oleh kenyataan 

bahwa potensi wisatawan yang akan berkunjung ke Madura akan lebih besar 

setelah Jembatan Suramadu beroperasi, dan wisatawan cenderung memerlukan 

diversifikasi obyek wisata. Sementara di sisi lain, ada kecenderungan para 

wisatawan ingin menikmati suasana alami.  

Pasca beroperasinya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) tingkat 

kunjungan masyarakat luar Madura ke Bangkalan mengalami peningkatan. 

Fenomena ini mendorong masyarakat tidak hanya berkunjung untuk melihat 

secara langsung keindahan Jembatan Suramadu tetapi juga untuk berwisata. 

Harian Kompas (2009) menyebutkan bahwa sebagian pengguna Jembatan 

Suramadu datang ke Bangkalan juga untuk berwisata. Akan tetapi tidak adanya 

wahana wisata yang bagus untuk dinikmati mengakibatkan banyak masyarakat 

yang kecewa dan kembali lagi setelah keluar dari jalan akses Suramadu.  
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Berdasarkan fakta di lapangan, sejak beroperasinya Jembatan Suramadu, 

kendaraan yang masuk ke Bangkalan tidak hanya kendaraan warga Madura yang 

datang dari Surabaya, tetapi banyak juga yang berasal dari kabupaten lain, seperti 

Kediri, Sidoarjo, dan Jakarta. Bahkan, ada yang berasal dari luar pulau, yakni 

Bali, sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang digunakan (Kompas, 2009). 

Mengacu pada fakta dalam harian kompas tersebut, seandainya ada tempat 

maupun wahana wisata yang bagus di daerah Kabupaten Bangkalan yang bisa 

dinikmati oleh keluarga, kemungkinan besar tujuan kedua kunjungan masyarakat 

luar Madura selain melihat Jembatan Suramadu adalah bertamasya di Kabupaten 

Bangkalan. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada tingkat pendapatan dari 

Pemerintah Daerah (PEMDA) Bangkalan secara umum dan masyarakat pada 

khususnya yang akan mengalami peningkatan. Akan tetapi karena tidak adanya 

wahana wisata tersebut, kesempatan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan 

masyarkat sekitar menjadi hilang. Fakta ini juga berpengaruh besar pada citra 

Kabupaten Bangkalan di mata masyarakat luar Madura.     

Kabupaten Bangkalan sebenarnya memiliki potensi pariwisata yang cukup 

prospektif. Jenis wisata yang telah berkembang dan terus dilestarikan adalah 

wisata alam, wisata budaya dan sejarah, serta wisata minat khusus. Potensi 

pariwisata yang bisa dikembangkan dari Kabupaten Bangkalan adalah seperti 

terlihat pada Tabel 3. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 9

Tabel 3. Potensi Pariwisata Kabupaten Bangkalan 
No  Jenis wisata Obyek wisata Lokasi (Kecamatan) 
1 Wisata alam Pantai Maneron  Sepulu 
  Pantai Siring Kemuning   Tanjung Bumi 
  Pantai rokang   Kwanyar 
  Gua Bintang   Bangkalan 
  Wana Wisata Gunung Geger   Geger 
    
2 Wisata budaya dan 

sejarah Kerapan Sapi   Tersebar 

  Makam Syaikhuna   Muhammad 
Kholil   Bangkalan 

  Makam Air mata Ratu Ibu   Arosbaya 
  Menara Mercusuar Belanda   Socah 
  Klenteng Cina   Bangkalan 
  Seni Bahhong   Geger 
  Museum purbakala   Bangkalan 
    
3 Wisata minat khusus Agrowisata Kebun Jambu   Bangkalan 
  Agrowisata Kebun Salak   Tersebar 
  Batik Tulis Madura   Tersebar 
  Galangan Kapal Tradisional   Tanjung Bumi dan    

   Sepulu 
  Home Industry   Tersebar 
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan, 2009. 

 
Mencermati permasalahan dan kondisi kepariwisataan Bangkalan saat ini, 

maka penelitian ini menganalisis suatu model pengembangan agrowisata yang 

tepat dan strategis di Kabupaten Bangkalan untuk membangkitkan dan menarik 

wisatawan ke Madura dalam era otonomi sekarang ini. Hal ini dikarenakan bahwa 

sampai saat ini belum ada suatu kawasan atau tempat agrowisata di daerah 

Bangkalan pada khususnya dan Madura pada umumnya. 

Pariwisata bahari/pantai maupun wisata rohani tidak dipilih sebagai usaha 

pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan sesuai potensi wisata yang 

tertera pada Tabel 3 karena seperti halnya masyarakat Madura yang lain, 

masyarakat Bangkalan juga terkenal relegius. Mayoritas penduduk beragama 

Islam dengan Kyai atau Ulama sebagai panutan dan wisata bahari/pantai tidak 

sesuai dengan keyakinan mereka. Bagi sebagian besar kalangan berpendapat 



 10

bahwa wisata bahari/pantai banyak mengundang maksiat dan memamerkan aurat, 

sedangkan untuk mengembangkan wisata rohani maka harus juga melibatkan tiga 

kabupaten yang lain seperti Sampang, Pamekasan dan Sumenep ditambah dengan 

Gresik (Wisata Sunan Giri) dan Surabaya (Wisata Sunan Ampel), hal ini 

dikarenakan wisata rohani di daerah tersebut merupakan suatu satu kesatuan paket 

perjalanan. 

Pengembangan kawasan agrowisata yang strategis di Kabupaten 

Bangkalan dalam penelitian ini juga didasarkan pada peraturan daerah Provinsi 

Jawa Timur nomor 02 tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi 

Jawa Timur dalam pasal 09 yang menyebutkan bahwa Bangkalan merupakan 

Kabupaten yang termasuk dalam Gerbang Kertosusilo Plus dengan mempunyai 

salah satu fungsi pusat adalah sebagai pusat prasarana wisata dan jasa pelayanan 

wilayah (Badan Perencanaan dan Pembangunan Propinsi, 2006).   

Berkaitan dengan bahasan sebelumnya, maka penelitian ini diperlukan 

untuk bisa menemukan sebuah model pengembangan untuk pembangunan 

agrowisata di Kabupaten Bangkalan yang mampu memberikan manfaat optimal 

bagi kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan 

judul penelitian “Analisis Pengembangan Model Agrowisata di Kabupaten 

Bangkalan”. Model yang akan disusun dalam penelitian ini termasuk dalam model 

normatif, yaitu model yang tergolong dalam model berdasarkan fungsi. Model 

normatif adalah model yang menyediakan jawaban dan rumusan terbaik terhadap 

suatu rancangan persoalan. Model ini akan memberikan suatu rekomendasi 

tindakan-tindakan yang perlu diambil dan diimplementasikan. 

 
 



 11

1.2. Identifikasi Masalah 

Pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan di daerah seringkali tidak dapat 

mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut sebagian besar 

disebabkan karena kurang baiknya perencanaan yang dibuat sebelum kegiatan 

berlangsung. Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Bangkalan perlu diawali 

dengan perencanaan yang baik dan terpadu (Integrated planning). Oleh karena itu 

perlu dianalisis potensi dan kendala yang mempengaruhi pengembangan 

agrowisata serta membuat desain awalnya. 

 
1.3. Rumusan Masalah 

 Dari hasil identifikasi masalah, maka hal penting yang harus diketahui 

dalam pengembangan model agrowisata di Kabupaten Bangkalan adalah:  

1. Bagaimana arah pengembangan dan lokasi untuk agrowisata  di Kabupaten 

Bangkalan? 

2. Bagaimana potensi dan kendala pengembangan agrowisata di Kabupaten 

Bangkalan? 

3. Bagaimana desain awal (desain nonfisik) pengembangan agrowisata di 

Kabupaten Bangkalan? 

 
I.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi pada rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis arah pengembangan dan menentukan lokasi untuk 

pengembangan agrowisata di Kabupaten Bangkalan 
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2. Mengidentifikasi potensi dan kendala pengembangan agrowisata di Kabupaten 

Bangkalan 

3. Membuat desain awal (desain nonfisik) dari pengembangan agrowisata di 

Kabupaten Bangkalan 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan dan dunia 

bisnis dalam pengembangan agrowisata di Kabupaten Bangkalan. 

2. Sebagai wahana pengembangan wawasan dalam membuat suatu perencanaan 

bisnis yang memberikan tambahan ilmu bagi penulis secara pribadi. 

3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya dalam bidang 

manajemen strategik bisnis. 

 
I.6  Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada aspek-aspek seperti di 

bawah berikut: 

1. Perumusan visi dan misi agrowisata yang akan dikembangkan 

2. Penentuan lokasi pengembangan agrowisata berdasarkan metode AHP 

3. Penentuan fasilitas-fasilitas agrowisata yang akan dikembangkan di 

Kabupaten Bangkalan. 

4. Studi mengenai potensi dan kendala pengembangan agrowisata di Kabupaten 

Bangkalan 

5. Pembuatan desain awal (desain nonfisik) perencanaan pengembangan 

agrowisata di Kabupaten Bangkalan 
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