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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 Bangkalan dulunya lebih dikenal dengan sebutan Madura barat. 

Penyebutan ini, mungkin lebih ditekankan pada alasan geografis. karena Kabupaten 

Bangkalan memang terletak di ujung barat Pulau Madura mendekati Surabaya. 

Bangkalan banyak di kenal oleh semua orang dan hampir menjadi kota pariwisata untuk 

orang-orang jawa, lokal maupun mancanegara. Di lihat dari struktur ketenaga kerjaannya 

jika di lihat dari sisi pendidikan, berdasarkan sumber data yang di peroleh dari badan 

pusat statistika di kabupaten Bangkalan tercatat bahwa pada tahun 2008 terdapat 32.562 

pencari kerja dan pada tahun 2009 turun sebesar 27,05% menjadi 23.754.peningkatan 

terjadi kembali pada tahun 2010 sebesar 5,28% atau menjadi 25.008 pencari kerja yang 

terdaftar. 

Sedangkan jumlah pencari kerja berdasarkan pendidikan tertinggi, khusus sarjana 

justru selalu meningkat dari tahun ke tahun dan pada puncaknya terjadi pada tahun 2010 

sebesar 951 pencari kerja yang meninbgkat di bandingkan pada tahun 2009 sebesar 

24,48% yang tercatat. 

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto kab.Bangkalan atas dasar harga 

berlaku tahun 2006-2010 tercatat bahwa sektor jasa terutama sosial kemasyarakatan 

terdapat 66.051,49 juta rupiah di bandingkan dengan sektor  jasa hiburan dan rekreasi 

yaitu sebesar 663,71 juta rupiah.  

Bangkalan juga merupakan salah satu tujuan wisata yang banyak diminati oleh 

wisatawan jika kita melihat PDRB yang telah di paparkan di atas sebagian besar 

Pendapatan daerah Bangkalan itu juga berasal dari sektor jasa meskipun bukan 
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merupakan sektor pennyumbang paling tinggi untuk itu PDRB tersebut dapat di 

tingkatkan dengan meningkatkan sektor-sektor jasa khususnya wisatawan religi. 

Wisatawan religi di tunjang dengan adanya makam dari para ulama terkenal yang sering 

di sebut Pasarean Syaichona cholil dan pasarean Aer mata Ebhu. Dari kedua wisata religi 

ini dapat menarik kunjungan wisatawan sebanyak 1.638.014 orang pada tahun 2009 dan 

meningkat pesat menjadi 1.803.911 orang pada tahun 2010 baik dari lokal,nusantara dan 

dari mancanegara. 

Makam Syaichona Cholil Merupakan area pemakaman dimana terdapat makam 

dari Ulama Kharismatik Syaichona Cholil yang terletak di Desa Martajasa Bangkalan.  

KH. Moh. Cholil dikenal sebagai Waliullah yang punya karomah dan sebagai guru dari 

para kiai besar di nusantara. Sebagai penggagas ide berdirinya Nahdlatul Ulama. Melalui 

dua muridnya yaitu KH. Hasyim Asyari (alm) kakek dari mantan Presiden RI ke-4 yakni 

(alm) KH. Abdurahman Wahid dan KH. As'ad Syamsul Arifin (alm) pendiri Pondok 

Pesantren Asem BAgus Situbondo. Tempat ini merupakan tujuan wisata yang cukup 

terkenal bagi wisatawan regional dan nusantara maupun mancanegara sekalipun karena 

kesakralan tempat ini. 

Berikut Adalah Tabel Jenis Wisata Dan Wisatawan Yang Berkunjung 

Jenis Wisata 2009 2010 

Wisata Alam 34.852 22.879 

Wisata Belanja 8.351 347 

Wisata Budaya 41.984 78.146 

Wisata Religi 1.393.857 1.539.868 

Wisata Sejarah 126.929 129.566 

Wisata Kota 32.041 33.105 

Jumlah 1.638.014 1.803.911 

Sumber : BPS Bangkalan Dalam Angka 2011 

Jadi, jika di lihat dari pengunjung yang mengunjungi wisata religi memiliki 

predikat tertinggi dibandingkan  wisata-wisata lainnya sehingga dengan adanya kondisi 

seperti ini maka dapat kita bisa di jadikan suatu indikator guna meningkatkan pendapatan 

perkapita orang – orang di Kab.Bangkalan khususnya para pencari kerja SMA dan 

Sarjana guna meningkatkan pembangunan ekonomi Kab.Bangkalan. 
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BAB II  

SOLUSI TERDAHULU 

Belum ada solusi sebab tidak pernah di lakukan penelitian sebelumnya 

BAB III  

ALTERNATIF SOLUSI 

I. Pelaksana Solusi Tersebut 

Untuk pelaksana solusi ini tidak lain adalah pemerintah yang terkait yang 

memiliki wewenang untuk mengelelo masjid tersebut, masyarakart sekitar  maupun 

rentenir. 

II. Tahapan pelaksanaan solusi 

a. Melakukan pengelolaan di sekitar masjid yaitu Membangun tempat penginapan 

syariah khusus untuk para peziarah, dimana di situ ada suatu pembayaran khusus 

yang nantinya akan masuk dalam penerimaan daerah kabupaten Bangkalan. Sebab 

selama ini masjid itulah yang di gunakan sebagai tempat penginapan oleh para 

peziarah baik dari lokal maupun mancanegara. 

b. Melakukan pengembangan untuk masjid dan lingkungan sekitarnya terdiri dari: 

1. Ada kewajiban membayar infaq/ hibah dari para pengunjung misalnya sebesar 

Rp.2000 per orang yang nantinya uang tersebut akan di gunakan dalam proses 

pembangunan untul pengembangan lingkungan masjid. Jika setiap harinya 

pengunjung banyak yang berdatangan maka peluangnya juga akan meningkatkan 

infaq/ hibah tersebut.  

2. Memberikan sistem pemodalan. Untuk para toko yang telah berdiri Misalnya 

pemanfaatan Rentenir dalam memberikan modal sebab rentenir merupakan 

alternatif keuangan yang di percaya oleh masyarakat 

3. Tidak memberikan halangan apapun bagi masyarakat yang berjualan di sekitar 

masjid namun harus di sediakan tempat khusus untuk para PKL sehingga bisa 

membantu perekonomian mereka. 

c. Adanya pengembangan SDM yaitu dengan memberikan keterampilan khusus 

misalnya pelatihan jiwa-jiwa enterpeuner untuk masyarakat sekitar sehingga para 

pencari kerja bisa terserap. 

d.  
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III. Biaya Yang Dibutuhkan 

Membutuhkan biaya yang banyak untuk pengelolaan masjid Syaichona Cholil yaitu : 

Jenis Biaya  

Pembangunan wisma  ±Rp. 100 juta 

Pelatihan enterpeuner Rp.10 juta 

 

IV. Estimasi Dampak/Kontribusi Terhadap Penyelesaian Masalah 

Tidak ada dampak yang signifikan namun yang perlu di tekankan disini adalah 

mengenai pembangunan wisma untuk para peziarah memerlukan biaya yang banyak 

namun hal itu akan di tutupi dengan adanya pembayaran dari para pengunjung atau 

peziarah yang tiap harinya selalu mengalami peningkatan terutama untuk malam jum’at 

sebab adanya kesakralan dari masyarakat terhadap malam tersebut. Selain itu arus ada 

penjagaan yang ketat untuk barang-barang para pengunjung atau peziarah. 

DAFTAR PUSTAKA 
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