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ABSTRAK 

 Surabaya utara memiliki berbagai macam lokasi wisata yakni Jembatan 

Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura dari kota 

Surabaya ke kota Bangkalan, Jembatan Suroboyo yang menghiasi pesisir pantai 

kenjeran dengan berbagai warna lampu yang menyinari air mancur pada saat 

malam hari, pantai kenjeran yang mulai dari dulu sampai sekarang masih menjadi 

primadona wisata di Surabaya, dan Sentra Ikan Bulak yang baru-baru ini menjadi 

kawasan wisata yang menyajikan atraksi wisata dengan cara menghidangkan 

menu makanan dari hasil laut para nelayan pantai kenjeran yang merupakan asset 

utama daerah dengan jalan pengembangan kepariwisataan dan sekaligus 

mempermudah untuk meningkatkan kegiatan mempromosikan pariwisata yang 

ada di daerah kenjeran tumbuh dan berkembang. 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengetahui keterkaitan 

antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dengan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya lalu bagaimana upaya pengembangan 

Sentra Ikan Bulak oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, dan 

pendapat konsumen yang berkunjung di Sentra Ikan Bulak sehingga Sentra Ikan 

Bulak tetap eksis dan dijadikan tempat tujuan wisata oleh wisatawan yang 

berkunjung di daerah kenjeran untuk pusat oleh – oleh khas Surabaya. 

 Hasil penemuan yang didapatkan pada saat penelitian masih kurangnya 

inovasi – inovasi yang dikeluarkan oleh pihak pengelola dan pedagang yang ada 

di dalam Sentra Ikan Bulak dan sosialisasi terhadap pedagang sehingga kondisi 

yang ada di tempat penelitian masih sepi pedagang dan wisatawan yang 

berkunjung di tempat tersebut. 

 Penelitian ini diharapkan dijadikan gambaran oleh pihak pengelola, 

pedagang untuk menambah inovasi – inovasi sehingga dapat menarik minat 

wisatawan berkunjung ke Sentra Ikan Bulak sebagai Pusat Oleh – oleh khas 

Surabaya 

Kata Kunci : Pasar Wisata, Pariwisata, Pantai Kenjeran 
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