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1.1 Latar Belakang 

 Sesuai dengan adanya peraturan otonomi daerah sebagaimana yang 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas yang berlaku dan tugas 

pembantuan. Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada daerah diarahkan 

untuk mempercepat terjadinya perubahan guna mencapai kesejahteraan 

masyarakat melalui kualitas pelayanan yang juga melibatkan peran serta 

masyarakat. Dengan otonomi daerah, setiap daerah dapat menggali potensi 

yang bisa dikembangkan, sehingga perkembangan masing-masing daerah dapat 

meningkat pesat1. 

 Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 

pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Bagi 

Pemerintah Daerah Kota, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

perkotaan akan lebih difokuskan pada pengembangan perekonomian daerah 

                                                             
1 Febriyanti Dwi C.N., Mardiono, dan Stefanus, STRATEGI PENGEMBANGAN 

PARIWISATA OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH. Jurnal Administrasi Publik.FIA.UB (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 325-331 
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dalam bidang industri, perdagangan, jasa dan pariwisata2. Namun di daerah  

pedesaan juga memiliki potensi aset yang bisa dikembangkan. Potensi aset  

tersebut  memiliki empat nilai keuntungan yakni keuntungan dalam bidang 

ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Potensi aset yang memiliki empat 

nilai strategis diatas sangat menguntungkan daerah setempat. Misal memiliki 

sumber cadangan minyak bumi, kapur, biji besi, emas, gunung, laut dan lain-

lain. 

 Potensi wisata yang  dimiliki oleh daerah di tanah air, baik daerah yang 

sudah maju maupun yang kurang berkembang, adalah modal dasar 

pengembangan kepariwisataan indonesia. Namun, mengandalkan kekayaan 

alam, budaya, dan kesenian saja belum cukup mendongkrak angka kunjungan 

wisatawan. Diperlukan langkah strategis untuk memasarkan dan merancang 

pola pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter daerah setempat3. 

 Kabupaten Mojokerto juga memiliki berbagai sektor yang dapat 

dikembangkan guna menggali potensi daerah yang ada, diantaranya adalah: 

sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata dan lain-

lain. Diantara semua sektor yang ada salah satu sektor yang menonjol untuk 

menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto adalah sektor  

pariwisata, karena Kabupaten Mojokerto memiliki potensi sektor pariwisata 

yang besar untuk dikelola serta dikembangkan. Sektor pariwisata sangat 

                                                             
2 Artikel, Dr. Yuswandi A., Menggali Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan 

Perekonomian Daerah, Jumat 27 Mei 2011 diakses pada 31/01/2015 pukul 17:13 

3 NAZAR, S.Sos.,M.Si., PENGELOLAAN ASET DAERAH Sabtu, 15 Maret 2014  

http://www.bkd.sultengprov.go.id/berita-158-pengelolaan-aset-daerah.html 

diakses pada 06/12/2014 pukul 10:40 

 

http://www.bkd.sultengprov.go.id/berita-158-pengelolaan-aset-daerah.html
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dimungkinkan karena, ketersediaan berbagai potensi pariwisata yang ada serta 

dukungan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi4. 

 Menurut dinas pariwisata Kabupaten Mojokerto bahwa sifat dari 

pariwisata itu sendiri yaitu dinamis, dimana suatu saat akan muncul titik 

puncak kejenuhan atau kebosanan bagi wisatawan untuk menikmati kondisi 

yang sudah ada, dan itu sangat berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan 

kesuatu objek wisata yang pastinya berdampak langsung pada Pendapatan Asli 

Daerah dari sektor pariwisata. Kabupaten Mojokerto mempunyai beberapa 

tempat obyek wisata, dimana obyek wisata tersebut merupakan aset pemerintah 

kabupaten Mojokerto sebagai capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari 

sektor pariwisata. Diantaranya adalah Pemandian Ubalan, Air Terjun Coban 

Canggu,Pemandian Air Panas Padusan Pacet, Wana Wisata Padusan Pacet, Air 

Terjun Dlundung, Makam Religi Troloyo, Museum Trowulan, Siti Inggil, 

Kolam Segaran, Candi Brahu, Candi Bajang Ratu, Candi Gentong, Candi 

Tikus, Maha Vihara Budha Tidur, Petirtaan Jolotundo, Eko Wisata Tanjungan 

dan semua pariwisata tersebut salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Mojokerto5. 

 Salah satu permasalahan yang sering muncul dipermukaan dalam hal 

pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan 

data barang (aset). Sehingga ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan 

untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-

aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam 

                                                             
4 No Author, Laporan Hasil Survei Kabupaten Mojokerto, Spdesa//Just another WordPress.com 

site  Diakses pada 31/01/2015 pukul 21:35 

 
5 Data softfile Bidang Kepariwisataan Dispororabudpar kabupaten mojokerto pada 06/03/2015 

pukul 13;20 WIB 
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penggunaanya, serta disisi  lain pemerintah daerah akan mengalami kesulitan 

untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang akan datang. 

 Pengelolaan (manajemen) barang daerah sendiri dalam Kep. Mendagri 

No.49/2001 dinyatakan sebagai “rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap 

barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, 

penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, 

penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, 

pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya”. 

 Persebaran aset secara geografis serta penanganan masing-masing aset 

yang spesifik (misalnya diakibatkan oleh perbedaan dalam hal pemanfaatan, 

peruntukan yang beragam, serta pola/model pengguna-usahaan aset kepada 

pihak ketiga yang beragam pula), maka pengelolaan aset harus dilakukan 

dalam suatu program yang dapat dipertanggung jawabkan. Program ini mesti 

menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang 

dalam wacana demokrasi saat ini disebut sebagai good corporate governance, 

dengan mengacu pada asas-asas keterbukaan (transparency), keadilan 

(fairness), dapat dipertanggungjawabkan (accountable) serta tidak 

mengorbankan kepentigan publik (public sphere). Ini semua akan mendorong 

pemerintah daerah untuk benar-benar mengembangkan strategi pembangunan 

daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sendiri. 

 Destinasi parwisata yang begitu beragam yang ada di Kabupaten 

Mojokerto, Wisata Religi Makam Troloyo, memiliki daya tarik tersendiri untuk 

dikaji lebih dalam mengenai bagaimana manajemen pengelolaan bersama aset 

wisata religi makam troloyo tersebut. Adanya latar belakang sejarah dari 

http://library.um.ac.id/free-contents/new-karyailmiah/search.php/Adanya.php
http://library.um.ac.id/free-contents/new-karyailmiah/search.php/latar.php
http://library.um.ac.id/free-contents/new-karyailmiah/search.php/belakang.php
http://library.um.ac.id/free-contents/new-karyailmiah/search.php/sejarah.php
http://library.um.ac.id/free-contents/new-karyailmiah/search.php/dari.php
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makam Troloyo telah membuktikan bahwa pentingnya peninggalan Islam di 

zaman Majapahit untuk dikembangkan menjadi sebuah wisata religi. Hal ini 

dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami keberadaan 

makam Troloyo di Desa Sentonorejo Kabupaten Mojokerto yang merupakan 

salah satu peninggalan dari kerajaan Majapahit. Makam Troloyo telah menjadi 

bukti perkembangan Islam pada masa kerajaan Majapahit. 

 Situs makam Troloyo mempunyai kelebihan tersendiri apabila 

dibandingkan dengan objek-objek lain yang ada di Kabupaten Mojokerto, 

yakni banyak situs makam Islam yang terdapat didalamnya, merupakan 

peningalan Islam di zaman kerajaan Majapahit dan selalu ramai dikunjungi 

oleh masyarakat dan para peziarah, khususnya para peziarah dari daerah 

Trowulan dan pada umumnya peziarah dari daerah Kabupaten Mojokerto dan 

daerah-daerah yang ada di Jawa Timur. Lokasi Wisata Religi Makam Troloyo 

yang berada Kira-kira 750 m di sebelah selatan Candi Kedaton dan Sumur 

Upas, menjadikan Makam Troloyo ini menjadi salah satu Aset Desa di Desa 

Sentonorejo yang hingga sampai kini berhasil menyedot ratusan bahkan ribuan 

peziarah setiap harinya untuk sekedar berziarah ataupun mendoakan beliau 

(Syekh Jumadil Qubro)6. 

 

 

 

 

 
                                                             

6 No Author, jumat 17 mei 2013 Komplek Makam Troloyoo-Pembelajaran-Online.htm 

Diakses pada 27 januari 2014 pukul 10.21 
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Tabel. 1 Data Pengunjung Pariwisata di Kabupaten Mojokerto 
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pengunjung Pariwisata, oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Mojokerto tahun 2008-2010. 

 

 Dari tabel diatas menyajikan data bahwasannya dari berbagai destinasi 

wisata yang ada dikabupaten Mojokerto terdapat 6 (enam) destinasi wisata 

yang berhasil dikumpulkan datanya oleh Disporabudpar Kabupaten Mojokerto 

dari tahun 2008 hingga 2010 menunjukkan bahwa petirtan jolotundo dari tahun 

2008 hingga 2010 mengalami pasang surut pengunjung, air terjun dlundungpun 

tak jauh beda data menunjukkan bahwa daya tarik wisatawan mengalami 

pasang surut, namun lain halnya dengan wana wisata padusan pacet yang setiap 

tahunnya mengalami peningkatan, dan air terjun coban cangu sepertinya tidak 

semenarik wana wisata padusan pacet dikarenakan pasang surut jumlah 

pengunjungpun dirasakan setiap tahunnya, lalu pemandian air panas padusan 

NO DAYA 

TARIK 

WISATA 

LOKASI  JUMLAH PENGUNJUNG 

DAYA TARIK 

WISATA 

2008 2009 2010 

1 Petirtaan 

Jolotundo 

Desa Seloliman - 

Trawas 

142.610 121.240 125.590 

2 Air Terjun 

Dlundung 

Desa 

Ketapanrame - 

Trawas 

406.800 295.680 287.720 

3 Wana Wisata 

Padusan Pacet 

Desa Padusan - 

Pacet 

3.713.490 3.087.190 3.688.600 

4 Air Terjun 

Coban Canggu 

Desa Padusan - 

Pacet 

153.470 104.310 78.330 

5 

  

Kolam / 

Pemandian Air 

Panas 

Padusan Pacet 

Desa Padusan - 

Pacet 

  

935.820 

  

371.430 

  

1.382.110 

  

6 Makam 

Religius 

Troloyo 

Desa Sentonorejo 

- Trowulan 

3.020.000 2.671.300 3.659.780 

JUMLAH   8.372.190 6.651.150 9.222.130 
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pacet yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup stabil, 

hanya ditahun 2009 saja terasa kemrosotan jumlah pengunjung dan yang 

terakhir adalah Wisata Religi Makam Troloyo yang setiap tahunnya 

menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung. 

 Aset desa akan sangat berguna jika dikelola dengan baik pula oleh 

pemerintah desa setempat. Pengelolaan aset desa yang baik dapat dilakukan 

berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam 

pengelolaannya. Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2007, pengertian dari 

pengelolaan itu sendiri adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 

penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan 

peraturan yang sesuai, dimana kegiatan tersebut dapat berupa suatu 

pemanfaatan tanah kas desa, dan kegiatan lain yang disebutkan pada 

Permendagri Nomor 4 Tahun 2007. Dalam pengelolaannya sangat penting bagi 

desa untuk mengacu pada pedoman pengelolaan aset desa dalam mengelola 

aset desa. Pengelolaan aset desa adalah salah satu cara bagi desa untuk dapat 

melakukan suatu pembangunan. Pengelolaan yang baik tentu menggunakan 

pedoman dalam pengelolaannya. 

 Kabupaten Mojokerto Desa Sentonorejo ini memiliki destinasi wisata 

religi, yang merupakan aset desa yang pada awalnya dikelola sendiri oleh 

pemerintah desa setempat yang apabila dikelola dengan baik akan cukup 

menguntungkan dan mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Desa serta warga 

sekitar dengan tujuan dapat memberikan sumbangsih terhadap perekonomian 
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warga setempat serta melestarikan budaya lokal yang dimiliki oleh Kabupaten 

Mojokerto. Namun kenyataan yang ada aset desa di Desa Sentonorejo tersebut 

belum dikelola dengan baik oleh pemerintah desa setempat, dikarenakan 

pemerintah desa setempat merasa belum mampu seutuhnya. 

 Apabila harus mengelolanya sendiri, dan itu terbukti dengan segala macam 

permasalahan yang timbul mulai dari belum adanya lahan parkir untuk para 

peziarah yang berkunjung ke wisata religi Makam Troloyo sehingga 

memunculkan kemacetan disepanjang jalan areal wisata makam, kemudian 

penataan para pedagang kaki lima (PKL) yang kurang strategis sehingga 

terkesan amburadul, belum jelasnya struktur organisasi kepengurusan makam 

troloyo serta tidak adanya usaha pemerintah desa setempat serta warga sekitar 

untuk memperindah bangunan makam agar dapat menarik minat peziarah 

untuk berkunjung ke wisata religi Makam Troloyo yang semua itu 

dilatarbelakangi oleh kendala finasial atau biaya yang tidak mencukupi dari 

pemerintah desa.  

 Status Kepemilikan wisata religi makam troloyo tersebut kini tengah ramai 

diperbincangkan masyarakat, yang menjadi pertanyaan besar adalah aset ini 

diambilalih oleh pemerintah kabupaten Mojokerto atau dikelola bersama antara 

pemerintah Desa Sentonorejo bersama pemerintah kabupaten Mojokerto? 

Berbagai argumen menyatakan bahwa wisata religi makam troloyo dikelola 

oleh pemerintah desa setempat, namun dari pihak pemerintah juga merasa 

memiliki aset tersebut dikarenakan pemerintah ikut turun tangan dalam 

pengelolaan serta pengembangan aset tersebut seperti dalam hal pembangunan, 

penataan pedagang kaki lima (PKL), dan lain sebagainya. Hal tersebut 
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memunculkan keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk 

melakukan perjanjian kerjasama antara bupati mojokerto dengan kepala desa 

sentonorejo dengan maksut untuk dikelola dan dikembangkan menjadi obyek 

wisata religi dengan tujuan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Mojokerto serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, 

khususnya masyarakat desa Sentonorejo. 

 Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut tentu saja telah diatur dalam 

Undang-Undang No.23 Tentang Pemerintahan Daerah Bab IV pasal 7 yang 

berisi “Pertama, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh 

bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 

pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan 

bidang lain, Kedua, kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian 

pembangunan nasional makro, dana perimbangan kuangan, sistem administrasi 

negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan 

sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi 

yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.”  Dan proses pengelolaan 

bersama wisata reii makam troloyo di desa sentonorejo bersama pemerintah 

kabupaten mojokerto sekiranya sesuai dengan teori Alur Manajemen Aset yang 

dikemukakan oleh Doli D. Siregar yakni dimulai dari Inventarisasi aset, Legal 

Audit, Penilaian Aset, Optimalisasi Aset serta Pengawasan dan Pengendalian. 

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana proses pengambil alihan aset desa 

oleh pemerintah daerah maka, penulis mengambil judul “PROSES 

PENGELOLAAN BERSAMA ASET WISATA RELIGI MAKAM 
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TROLOYO DI DESA SENTONOREJO KECAMATAN TROWULAN 

KABUPATEN MOJOKERTO” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah 

mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai 

menjadi jelas. Berdasarkan  hal tersebut, maka masalah yang hendak diteliti 

dan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai memberikan 

batasan-batasan masalah sebagi berikut : 

1. Bagaimana Proses Pengelolaan Bersamaa Aset Wisata Religi Makam 

Troloyo Di Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten 

Mojoerto? 

2. Apa Saja Fakor Penghambat Dalam Proses Pengelolaan Bersama Aset 

Wisata Religi Makam Troloyo Di Desa Sentonorejo Kecamatan 

Trwoulan Kabupaten Mojokerto? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Pengelolaan Bersama Aset 

Wisata Religi Makam Troloyo Di Desa Sentonorejo Kecamatan 

Trowulan Kabupaten Mojokerto 

2. Untuk mengetahui Fakor Penghambat Dalam Proses Pengelolaan 

Bersama Aset Wisata Religi Makam Troloyo Di Desa Sentonorejo 

Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat secara 

akademis maupun praktis : 

1. Secara Akademis 

 Penelitian ini, diharapkan menambah referensi ilmiah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan khusunya mahasiswa jurusan ilmu 

pemerintahan matakuliah Organisasi Manajemen Pemerintahan. Serta 

penambahan ilmu pengetahuan tentang bagaimana proses pengelolaan 

bersama aset desa dengan pemerintah daerah. 

2. Secara Praktis 

 Penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri 

serta dapat memberikan suatu deskriptif kepada Pemerintah Desa dan 

masyarakat untuk bisa menjaga serta mengembangkan aset desa sebagai 

kearifan lokal yang dimiliki oleh desa. Serta dapat memberikan manfaat 

positif bagi Pemerintah Desa dalam menjaga serta mengembangkan aset 

desa yang dimilikinya. 

 

1.5 Definisi Konseptual 

a. Manajemen Aset 

 Mengacu pada apa yang telah terjadi dan bagaimana tantangan 

serta respon  pemerintah daerah akan hal tersebut, tentu diperlukan 

adanya upaya nyata yang sistematis dan menyeluruh dalam pengelolaan 

daerah pada masa mendatang. 
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Saat ini dalam ilmu properti berkembang suatu teori baru yang dikenal 

dengan manajemen aset (Asset Management). Britton, Connellan, Crofts 

mengatakan  “define good asset management in terms of measuring the 

value of properties (assets) in monetary terms and employing the 

minimum amount of expenditure on its management”. Manajemen aset 

itu sendiri telah berkembang cukup pesat. Pemerintah daerah harus 

mengelola daerah/kota dengan baik dan mandiri sehingga mampu 

menjadi wirausahawan atas daerah/kotanya sendiri. Dengan berbagai 

keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, aspek manajemen kota menjadi 

satu aspek penting. 

b. Teori Desentralisasi 

 Berdasarkan kebijakan dan administrasi, desentralisasi dapat 

diartikan sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan atau 

otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya 

dilapangan, unit-unit administratif lokal, organisasi semi otonom dan 

organisasi non-pemerintahan. Pengertian tersebut adalah pengertian yang 

dikemukakan oleh Rondinelli dan Cheema. Pengertian yang 

dikemukakan oleh Rondinelli dan Cheema tersebut sejalan dengan 

pengertian mengenai desentralisasi yang terdapat dalam Undang-Undang 

No 32 Tahun 2004 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa 

desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah 

pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sementara Otonomi daerah  adalah kewenangan daerah 
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otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 Secara umum, meski desentralisasi dan demokrasi adalah konsep 

yang berbeda namun desentralisasi memberikan sisi positif jika ia 

dikaitkan dengan tujuan politik seperti yang diungkapkan Smith. Secara 

politik, desentralisasi disebut memperkuat akuntabilitas, keterampilan 

politik, dan integrasi nasional. Tiga hal tersebut merupakan sesuatu yang 

hendak dicapai pula oleh demokrasi. Desentralisasi membawa 

masyarakat lebih dekat dengan masyarakat karena ia mampu 

meningkatkan kebebasan, persamaan, dan kesejahteraan. desentralisasi 

memberikan landasan bagi partisipasi warga dan kepemimpinan politik 

baik untuk tingkat lokal sendiri maupun nasional7. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi Operasional menurut Sofyan Effendi mengatakan bahwa unsur 

penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu 

variabel. Artiya, Definisi operasional dapat dikataka sebagai sebuah 

petunjuk dalam mengukur suatu variabel yang dapat dijadikan sebagai 

sebuah informasi ilmiah yang dapat membantu suatu proses penelitian 

agar tetap berada dalam koridor yang tepat. Oleh karena itu, berdasarkan 

                                                             
7 Dr. M.R. Khairul Muluk,2009, PETA KONSEP & Desentralisasi Pemerintah Daerah : PT ITS 

Press; Surabaya 
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judul penelitian ini Proses pengelolaan bersama aset wisata religi makam 

troloyo menurut Pemerintah Desa Sentonorejo adalah, dimulai dari ; 

 Proses pengelolaan bersama aset wisata religi Makam Troloyo ini 

pada dasarnya dilakukan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dari 

kedua belah pihak yang bersangkutan yakni Dinas Pemuda Olahraga 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dengan Pemerintah 

Desa Sentonorejo tanpa adanya unsur pemaksaan dari salah satunya. 

Proses ini diawali dengan negosiasi terlebih dahulu antara kedua belah 

pihak yakni Dinas Pariwisata dan Pemerintah Desa Sentonorejo. Langkah 

negosiasi ini merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pengelolaan 

bersama. Apabila negosiasi dirasa belum membuahkan hasil maksimal 

langkah selanjutnya adalah, mediasi yakni mempertemukan kedua belah 

pihak dan membicarakan baik-baik apa yang harus dilakukan dan solusi 

apa yang diberikan demi keberlangsungan bersama dan kemajuan wisata 

religi makam troloyo tersebut. 

 Langkah selanjutnya apabila kedua belah pihak telah setuju,  

adalah kedua belah pihak membuat nota kesepakatan yang memuat hak 

dan kewajiban masing-masing serta nota tersebut berisi tentang 

rancangan anggaran (bagi hasil) atas wisata religi makam troloyo 

tersebut, selanjutnya nota kesepakatan tersebut di tandantangani oleh 

kedua belah pihak demi keabsahannya. 

Proses pengelolaan bersama aset menurut P.S Sudarsaman dalam 

christina terdiri dari tiga tahap yakni : 
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1. Proses Pengelolaan Bersama Aset Wisata Religi Makam Troloyo Di 

Desa Sentonorejo 

a. Proses Mediasi Antara Pemerintah Desa, Yayasan Syekh Jumadil 

Qubro Dan Pihak Purbakala Dengan Pemerintah Kabupate 

Sebagai Mediatornya. 

b. Proses Formalisasi Pengelolaan Bersama Aset Wisata Religi 

Makam Troloyo 

2. Pelaksanaan Pengelolaan Bersama Aset Wisata Religi Makam 

Troloyo 

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengelolaan Bersama Aset Wisata 

Religi Makam Troloyo  

b. Pelaksanaan Pengelolaan Bersama Aset Wisata Religi Makam 

Troloyo 

3. Faktor Penghambat Proses Pengelolaan Bersama Aset Wisata Religi 

Makam Troloyo 

a. Dukungan Masyarakat Terhadap Proses Pengelolaan Bersama 

Aset Wisata Religi Makam Troloyo 

b. Penolakan Masyarakat Terhadap Proses Pengelolaan Bersama 

Asetwisata Religi Makam Troloyo. 
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1.7 Kerangka Berfikir 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka untuk mencapai kesepakatan perjanjian bersama antara 

Bupati Mojokerto dengan Kepala Desa Sentonorejo dalam pembangunan 

dan pengelolaan kompleks wisata religi makam troloyo, baik pemerintah 

desa maupun pemerintah daerah harus melalui proses dengan beberapa 

tahap yakni pertama proses pengelolaan bersama aset wisata religi makam 

troloyo didesa sentonorejo dalam hal ini dibagi dalam dua tahap yakni 

Proses Pengelolaan Aset Wisata 

Religi Makam Troloyo 

1. Proses Pengelolaan 

Aset ; 

a. Proses Mediasi 

Antara Pemdes, 

yayasan serta 

purbakala dengan 

mediator Pemda 

Kab. Mojokerto 

b. Proses 

formalisasi 

Pengelolaan 

Bersama 

2. Pelaksanaan 

Pengelolaan Bersama 

Aset Wisata Religi 

Makam Troloyo; 

a. Dasar hukum 

pelaksanaan 

pengelolaan 

bersama. 

b. Pelaksanaan 

pengelolaan 

bersama 

3. Faktor 

Penghambat 

Pengelolaan 

Bersama; 

a. Dukungan 

masyarakat 

b. Penolakan 

masyarakat 

Perjanjian kerjasama antara bupati 

mojokerto dengan kepala desa sentonorejo 

tentang pembangunan dan pengelolaan 

kompleks makam troloyo 

Adanya Konflik dalam pengelolaan Makam 

Troloyo 
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adanya mediasi antara pemerintah desa sentonorejo dengan yayasan mbah 

jumadil Qubro serta pihak purbakala dimana disini pihak pemerintah 

Kabupaten Mojokerto sebagai mediator, dilanjut dengan proses formalisasi 

pengelolaan bersama aset wisata religi makam troloyo. 

Kedua pelaksanaan pengelolaan bersama aset wisata religi makam 

troloyo, dalam hal ini juga melalui dua tahapan yakni adanya dasar hukum 

pelaksanaan pengelolaan bersama aset wisata religi makam troloyo dan 

yang selanjutnya adalah pelaksanaan pengelolaan aset wisata religi makam 

troloyo di desa sentonorejo. Dan tahap terakhir dalam hal ini adalah faktor 

penghambat proses pengelolaan bersama wisata religi makam troloyo 

karena terdapat dua faktor yakno adanya dukungan masyarakat atas 

pengelolaan bersama wisata religi makam troloyo ini, namun ada juga 

penolakan dari warga desa sentonorejo atas adanya pengelolaan bersama ini. 

 

1.8 Metode Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, 

dengan alasan, pertama lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila 

berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan 

secara langsung hakikat peneliti dengan responden, dan ketiga, lebih 

peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak pola-pola nilai 

yang dihadapi. 

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memberikan 

gambaran tentang fenomena-fenomena yang ada sebagai masalah 
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yang diselidiki dari keadaan di lapangan sesuai dengan permasalahan 

penelitian yang memfokuskan pada Proses Pengelolaan Bersama Aset 

Wisata Religi Makam Troloyo Di Desa Sentonorejo. Sehingga data 

yang dihasilkan dengan teknik deskriptif adalah uraian dari hasil 

penelitian lapangan, ucapan-ucapan responden dan catatan lapangan. 

b. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Wisata Religi Makam Troloyo Desa 

Sentonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto tepatnya 

kantor desa Sentonorejo serta Dinas Pemuda, Olahraga, Kubadayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. 

c. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a) Data primer yang digunakan berupa, catatan, dan gambar 

(foto) hasil observasi. Dalam hal ini di dapat langsung oleh 

peneliti dari Kepala Desa Sentonorejo, Sekertaris desa, Kasi 

Pembangunan dan Kasi. Promosi Pariwisata Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. 

b) Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu; Peraturan 

Daerah Kabupaten Mojokerto, Rencana Strategis Dinas 

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011-

2015, MOU tahun 2004 dan 2007 ( hasil kesepakatan kedua 

belah pihak antara desa senotonorejo dengan Disporabudpar) 
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buku-buku referensi, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang 

mendukung penelitian.  

d. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a) Observasi partisipasi, dimana peneliti melakukan interaksi 

secara langsung dengan pemerintah Desa Sentonorejo 

Kecamatan Trwoulan Kabupaten Mojokerto, serta warga desa 

sekitar dan para pedagang di areal Makam Troloyo, sekaligus 

Kasi.Promosi Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. 

b) Wawancara. 

Teknik lainnya yang digunakan adalah dengan wawancara 

mendalam yang tidak terstruktur8, dimana narasumber yang 

kita wawancarai disini adalah Kepala Desa Sentonorejo, 

peragkat desa, LPM serta Kasi. Promosi Pariwisata, Dinas 

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Mojokerto. Sementara itu, dalam pemilihan informan 

dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.Teknik ini 

bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel 

dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang 

                                                             
8 wawancara mendalam yang tidak terstruktur disini adalah wawancara terhadap informan dengan 

menggunakan pedoman wawancara, yaitu membuat catatan tentang pokok-pokok yang akan 

ditanyakan sesuai dengan tujuan penelitian. Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan 

secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara Sugiyono 

2014, “MEMAHAMI PENELITIAN KUALITATIF”,CV ALFABETA, Bandung 
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hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan 

berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang 

dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen atau 

arsip-arsip, artikel dari Kantor Desa Sentonorejo serta Dinas 

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Mojokerto. Dokumen yang dimaksud dapat berupa tulisan 

softfile atau hardfile yang terkait denga Proses pengelolaan 

bersama aset wisata religi makam troloyo di desa sentonorejo, 

seperti Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto, MOU 

ataupun gambar berupa foto-foto. 

e. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif melalui proses editing dan proses interpretasi. Dari data yang 

kita peroleh di  Desa Sentonorejo serta Dinas Pemuda Olahraga 

Kebudayaan dan Pariwisata tersebut akan mengungkapkan peristiwa 

sebagaimana adanya dalam bentuk kalimat. Analisis difokuskan pada 

proses pegeolaan bersama aset wisata religi makam troloyo di desa 

sentonorejo. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini mengambil 

lokasi di Wisata Religi Makam Troloyo tepatnya Kantor Desa 

Sentonorejo Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan Dinas Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.  
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 Mile dan Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam 

analisis data kualitatif  dilakukan secara interaktif dan berlangsung  

secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam menganalisis data, yaitu data reduction, data display, 

dan conclusion drawing/verivication. 

a) Data Reduction (Reduksi Data) 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokusan pada hal-hal yang penting, sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti yakni Proses Pengelolaan Bersama Aset 

Wisata Religi Makam Troloyo antara pemerintah desa dengan 

pemerintah kabupaten mojokerto. Dari hasil tersebut akan didapat 

hasil penelitian yang valid. 

b) Data Display (penyajian data) 

Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data tentang profil atau 

gambaran umum Desa Sentonorejo, gambaran umum Wisata Religi 

Makam Troloyo serta dokumen pendukung pengelolaan bersama 

antara desa Sentonorejo dengan pemerintah kabupaten mojokerto 

(MOU), peraturan pemerintah kabupaten mojokerto serta dokumen 

pendukung lainnya. 

c) Coclusion Drawing/ Verivication (Penarikan Kesimpulan) 

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verivikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat  sementara, 

dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat 
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yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


