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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Makam Presiden RI periode 1999-2001, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 

berencana dijadikan Taman Wisata Religi. Untuk merealisasikan Taman Wisata 

Religi, dibutuhkan dana sedikit-dikitnya Rp180 miliar. Dana itu berasal dari 

APBD Kabupaten Jombang sebesar Rp10 miliar, APBD Jatim Rp30 miliar, dan 

sisanya APBN sebesar Rp140 miliar. Tahun ini sudah terserap dana sebesar Rp22 

miliar yang berasal dari APBD Kabupaten Jombang (Rp 9 miliar), APBD Jatim 

(Rp1,6 miliar), dan sisanya APBN. Dana yang berasal dari APBD Kabupaten 

Jombang digunakan untuk pembebasan lahan yang akan dimanfaatkan sebagai 

lahan parkir, toilet umum, dan pedagang kaki lima. APBD Jatim digunakan untuk 

membangun sarana bagi pejalan kaki dari lahan parkir menuju ke Taman Wisata 

Religi. Sementara itu, dana dari APBN digunakan untuk proyek pelebaran jalan 

dari Diwek menuju Tebuireng. Pada hari-hari biasa jumlah pengunjung Makam 

Gus Dur di PP Tebuireng mencapai sekitar 2.000 orang. "Kalau Jumat dan akhir 

pekan bisa mencapai 5.000 orang.1 

Hal ini, dibutuhkan upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan 

masyarakat yang bekerja di sektor informal terkait dijadikannya makam  Gus Dur 

sebagai Taman Wisata Religi di Kabupaten Jombang, melalui salah satunya 

dengan mendorong tumbuhnya wiraswastawan-wiraswastawan (enterpreneur) 
                                                        
1 http://www.antaranews.com/berita/1281692612/makam-gus-dur-jadi-wisata-religi 
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lokal, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengembangan industri pariwisata 

daerah Kabupaten Jombang sehingga dalam pengembangan tersebut  dapat 

memberikan kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. 

Strategi dalam pengembangan industri pariwisata yang berbasis 

pemberdayaan masyarakat yang bekerja di sektor informal antara lain penerapan 

konsep community based tourism yang merupakan dasar dari suistainable tourism 

development yang mencakup beberapa hal yaitu penyusunan perencanaan dalam 

skala lokal, program-program pelatihan yang harus dapat secara lebih praktis 

mendorong tumbuhnya wiraswastawan-wiraswastawan (enterpreneur) lokal yang 

lebih mampu bersaing, mendorong tumbuhnya partnership dan mendorong 

kekuatan lokal untuk bersaing. Pengembangan pariwisata ini akan tercipta suatu 

pengembangan pariwisata sejati yang memiliki prinsip diantaranya selain 

penambahan serta peningkatan layanan kepada wisatawan juga terdapat 

pemberdayaan masyarakat didalamnya. Karena memang pada dasarnya 

penyelengaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat. 

Seperti yang diungkapkan oleh Mc Lennon, bahwa akan tercipta suatu 

pariwisata yang layak jika pariwisata tersebut memenuhi prinsip-prinsip yang di 

antaranya pengembangan pariwisata harus memberdayakan penduduknya sebagai 

basis perkembangan tersebut, lebih lanjut Mc Lennon mengungkapkan suatu 
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pariwisata yang layak adalah suatu pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip 

yang mencakup beberapa hal seperti yaitu antara lain:2  

1. Secara aktif mendorong kelangsungan peningkatan di suatu daerah. 
kebudayaan, sejarah dan alam. 

2. Menekankan dan menampilkan indentitas daerah sebagi sesuatu yang 
unik. 

3. Dilakukan berdasarkan pada keterampilan interprestasi peninggalan 
yang ada. 

4. Memberdayakan masyarakat lokal untuk menginterprestasikan warisan 
mereka kepada para tamu. 

5. Membangun rasa bangga masyarakat lokal akan warisan mereka dan 
meningkatkan hubungan dengan tamu serta keterampilan pelayanan. 

6. Membantu memelihara gaya hidup dan nilai-nilai setempat. 
7. Memberdayakan masyarakat lokal untuk merencanakan dan 

memfasilitasi pengalaman berdimensi ganda yang otentik dan bermakna 
kepada pengunjung. 

8. Bersifat antar budaya yang berarti tamu dan tuan rumah sama-sama 
menerima pengalaman yang saling memperkaya. 

9. Mewakili program yang dapat diterapkan di setiap tingkat 
pengembangan pariwisata dan semua kondisi pariwisata. 

10. Menampilkan pendekatan bernilai tambah terhadap pariwisata yang 
berarti meningkatkan kedalaman dan level pelayanan yang diberi 
kepada wisatawan 

11. Menampilkan suatu pendekatan ke arah pengembangan pariwisata 
berkelanjutan. Karena menekankan dan menghormati peninggalan suatu 
daerah serta memberdayakan penduduknya sebagai basis 
pengembangan pariwisata yang sejati. 
 

Pembangunan makam Abdurahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur 

dilakukan seiring dengan banyaknya jumlah peziarah di komplek makam yang 

juga terdiri dari makam ayah Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim, dan kakeknya, Kiai 

Hasyim Asyari. Jumlah peziarah rata-rata per hari mencapai 2.000 orang. Bahkan, 

pada hari libur meningkat mencapai 7.000 orang. Kebanyakan dana paling banyak 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan provinsi menuju 

makam, juga lahan parkir, museum, dan tempat istirahat.  Kemungkinan dana 

                                                        
2 Marpung, Happy dan Herman Bahar. 2002. Pengantar Pariwisata. Bandung: Alfabeta. Hlm; 45-
46 



4 
 

pembangunan komplek makam masuk pada pos anggaran tahun 2011, dan saat itu 

pembangunan dimulai. Diperkirakan pembangunan rampung pada tahun 2013.3 

Permasalahan internal adalah perlu diperhatikan dalam pengembangannya 

adalah dampak terhadap lingkungan yang akan terjadi. Banyak hal yang harus 

dipertimbangkan, kondisi lingkungan yang memang padat penduduk, lahan parkir 

yang yang mamang memakan lahan penduduk sekitar. Sedangkan masalah 

eksternal adalah sebagain masyarakat yang menentang renovasi komplek makam 

dengan biaya Rp. 180 miliar, karena dianggap masih banyak masalah yang lebih 

penting di Tanah Air ini, sehingga harus membuang-buang dana APBN dan 

APBD untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. 

Untuk tahap awal, Pemkab Jombang akan melakukan penataan dengan 

menganggarkan dana sebesar Rp 10 miliar. Dana sebesar Rp 10 miliar itu untuk 

pembebasan lahan parkir seluas 2 hektar di Dusun Seblak Desa Cukir, Kecamatan 

Diwek, pembangunan fasilitas umum berupa toilet, kamar mandi dan fasilitas 

tempat bagi peziarah di area makam. Selain itu pihak Pemkab Jombang juga 

membebaskan lahan di sebelah selatan wilayah Ponpes Cukir sebagai lahan parkir 

seluas 2 hektar. Untuk tahap kedua, akan menelan biaya sebesar Rp 103 miliar. 

Hal itu meliputi perluasan dan pelebaran jalan dari Kota Jombang menuju Ponpes 

Tebuireng, sepanjang 7 Km. Rencananya, perluasan dan pelebaran jalan ini 

ditargetkan mulai tahun 2011 mendatang. Sementara jangka panjang, Pemkab 

Jombang juga menganggarkan dana sebesar Rp 32 miliar untuk perawatan. 4 

 
                                                        
3 http://www.bagi-bagi-info.co.cc/tag/makam. Diakses tgl 19 November 2010. 
4 http://arsipberita.com/show/publik/2010/02/24/pembangunan-makam-gus-dur-akan-habiskan-
dana-rp-145-miliar.html. Diakses tgl 24, Februari 2010 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prospek pengembangan kompleks pemakaman Preside RI ke-4 

dalam rangka pengembangan pariwisata religi dan sektor informal? 

2. Apa yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Jombang dalam 

peningkatan wisata religi dan pengembangan sektor informal di 

lingkungan makam “Gus Dur”? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan prospek pengembangan kompleks pemakaman 

Preside RI ke-4 dalam rangka pengembangan pariwisata religi dan sektor 

informal. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala Pemerintah Kabupaten Jombang dalam 

peningkatan wisata religi dan pengembangan sektor informal di 

lingkungan makam “Gus Dur”. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

a. Memberikan tambahan wawasan/pengetahuan bagi peneliti sendiri dan 

pembaca tentang pengembangan pariwisata, khususnya pengembangan 

kompleks pemakaman Preside RI ke-4 dalam rangka pengembangan 

pariwisata religi dan sektor informal. 

b. Memberikan sumbangan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan 

datang yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi upaya 

pengembangan ilmu Politik dan pemerintahan, khususnya konsep 

pengembangan pariwisata 

b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten 

Jombang dalam pembangunan daerah dan pengembangan potensi daerah 

dalam pelaksanaanya menggunakan pengembangan pariwisata sebagai 

pendekatan utamanya. 

E. Definisi Konseptual 

1. Pengembangan kompleks pemakaman Preside RI ke-4 

Pengembangan kompleks pemakaman Preside RI ke-4 mencakup 

pembebasan lahan yang akan dimanfaatkan sebagai lahan parkir, toilet 

umum, dan pedagang kaki lima. APBD Jatim digunakan untuk membangun 

sarana bagi pejalan kaki dari lahan parkir menuju ke Taman Wisata Religi. 

Sementara itu, dana dari APBN digunakan untuk proyek pelebaran jalan dari 

Diwek menuju Tebuireng.5 

2. Pengembangan pariwisata religi 

Pengembangan pariwisata religi tidak bisa terlepas dari sarana dan prasarana 

pendukungnya, sehingga Pemerintah daerah dituntut untuk lebih 

memperhatikan, bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata religi 

ditentukan tersedianya obyek dan daya tarik wisata, adanya fasilitas yang 

                                                        
5 http://www.antaranews.com/berita/1281692612/makam-gus-dur-jadi-wisata-religi 
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memungkinkan wisatawan mengunjungi kawasan wisata dan tersedianya 

fasilitas amenities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan 

kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.6 

3. Sektor informal 

Sektor informal menurut Tokman (2001), adalah sektor dengan usaha-usaha 

yang terkait dengan kepemilikan terbatas yang mempekerjakan keluarga 

sebagai tenaga kerja yang tidak dibayar, tenaga kerja dengan tingkat 

pendidikan yang rendah, dan mempunyai tenaga kerja kurang dari 5 orang.7 

F. Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan penetapan dari indikator-indikator yang akan 

di pelajari dan dianalisa, sehingga nantinya dapat di peroleh gambaran yang jelas, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Prospek pengembangan kompleks pemakaman Preside RI ke-4 dalam 

rangka pengembangan pariwisata religi dan sektor informal. 

a. Pembebasan lahan 

b. Pembagian lahan untuk pariwisata religi dan sektor informal 

c. Kondisi pengembangan pariwisata religi dan sektor informal sekarang 

2. Kendala Pemerintah Kabupaten Jombang dalam peningkatan wisata religi 

dan pengembangan sektor informal di lingkungan makam “Gus Dur”. 

a. Disiplin warga dan PKL 

b. Pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana 

c. SDM pemerintah dan pedagang 

                                                        
6 Yoeti, Oka, A. 1997. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa. 
7 http://www.slideshare.net/suparmono/2-sektor-informal. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian 

deskripif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku 

dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.8  

Sementara itu penelitian deskriptif juga diartikan sebagai penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu 

dengan variabel yang lain.9 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan dan dapat 

menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diamati. Adapun yang menjadi 

lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi 

penelitian ini adalah dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: 

a. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian di lakukan, 

selain itu juga merupakan tempat di mana peneliti mendapatkan sumber 

informasi serta data-data yang di perlukan oleh peneliti untuk 

menunjang penelitian yang dilakukan. Selain itu, Kabupaten Jombang 
                                                        
8 Nazir, Mohammad. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia 
9 Kusmayadi, dan Endor Sugiarto. 2000. Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisataan. 
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 
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memiliki berbagai keindahan alam dan potensi pariwisata lain yang 

menarik. Sangat disayangkan, potensi tersebut pada umumnya belum 

digali, dan tidak memiliki pendukung sarana dan prasarana yang 

memadai untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Jombang; sehingga 

menunggu adanya investasi untuk menggarapnya. Hal ini sangat penting 

dan menguntungkan, mengingat posisi Kabupaten Jombang yang 

bersebelahan dengan daerah tujuan wisata alam Malang di tenggara dan 

Pacet-Trawas-Tretes di timur; serta wisata historis (situs Majapahit) 

Trowulan. 

b. Makam KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang ada di kompleks 

Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang berhasil meraih Anugerah 

Wisata Nusantara (AWN). Penghargaan itu diberikan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur. wisata makam Gus Dur masuk dalam 10 besar. 

jika dilihat dari jumlah pengunjung, makam cucu pendiri NU itu tidak 

pernah surut dari peziarah. Setiap hari rata-rata 3 ribu orang datang 

berkunjung. Jumlah itu meningkat tiga kali lipat jika menginjak hari 

Sabtu dan Minggu. Karena memang makam Gus Dur tidak pernah sepi 

pngunjung. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah aktor pembantu peneliti untuk memperoleh data 

dalam suatu penelitian. Subyek dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang 

dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang di teliti. Adapun subyek 

dari penelitian ini adalah:  
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1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jombang (1 orang) 

2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (1 orang) 

3. Kepala Yayasan Pondok Pesantren Tebuireng (1 orang) 

4. Warga Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (5 orang) 

5. Pedagang dan peziarah (3 orang) 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penelitian sebagai salah satu bagian penelitian merupakan salah 

satu unsur yang sangat penting karena lancarnya penelitian ini tergantung dari 

teknik pengumpulan data yang akurat. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang di gunakan meliputi, sumber tertulis sebagai data 

tambahan yang berasal dari majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi dan dokumen resmi. Selain itu juga di gunakan teknik pengumpulan 

data dengan cara wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu, lalu di tegaskan oleh Lincln dan Guba mengkonstruksi mengenai 

orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, dan keputusan. Adapun 

pembagian wawancara menurut Lexy J. Moeloeng adalah, (a). Wawancara 

pembicaraan formal, (b). Pendekatan menggunakan petunjuk umum 

wawancara (c). Wawancara baku terbuka di harapkan peneliti dapat 

memperoleh data yang di perlukan peneliti dalam melakukan penelitian10. 

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang di 

lakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar. Artinya data di 

                                                        
10 Ibid, hal.187. 
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peroleh secara langsung dalam keadaan sadar dari objek peneliti dengan 

melakukan pengamatan yang tersistematis yang dilakukan dangan cara 

merekam kejadian dan mencatatnya.  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui 

pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode ini merupakan metode 

pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.11 Analisa data yang 

dipergunakan dalam penelitian kali ini adalah kualitatif. Dari penelitian ini 

maka data akan dianalisa dengan pelukisan keadaan obyek berdasarkan data 

obyektif. Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah dengan 

melakukan analisa terhadap data tersebut. Analisa adalah proses menyusun 

data agar dapat di tafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan dalam 

pola, tema atau kategori.12 Sementara itu, tahap-tahap dalam menganalisa data 

secara kualitatif tersebut yaitu: 

1. Reduksi data 

 Data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam 

laporan atau uraian yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti 

akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal 

yang penting kemudian dicari temanya. Reduksi data berlangsung secara terus 

menerus selama proses penelitian berlangsung. 
                                                        
11 Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Bandung: Rosdakarya 
12 Moleong, Lexy. J. 2005. Metodologi Penelitian Kulitatif. Cetakan Ketujuh Belas.Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya. 
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2. Penyajian data 

 Penyajian merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data yang dimaksudkan agar memudahkan untuk melihat gambaran secara 

keseluruhan bagian-bagian yang tertentu dari penelitian.  

 Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang 

suatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam penelitian 

kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam angka, penyajian biasanya berbentuk 

uraian kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran-ukuran statistic. 

Sering kali data disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari kata-kata 

terwawancara sendiri. Selain itu, hasil penelitian kualitatif juga dapat disajikan 

dalam bentuk life history, yaitu deskripsi tentang peristiwa dan pengalaman 

penting dari kehidupan atau beberapa bagian pokok dari kehidupan seseorang 

dengan kata-katanya sendiri. 

3.  Penarikan kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara 

terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki 

lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk 

menganalisis makna dari setiap data yang didapat yaitu mencari pola, tema, 

hubungan yang sama, hal-hal yang sering muncul, dan hal-hal lainya yang 

tertuang dalam kesimpulan. Dengan bertambahnya data melalui proses penarikan 

kesimpulan tersebut, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat mendasar. 
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Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan penarikan 

kesimpulan selama penelitian berlangsung. 

 Ketiga tehnik analisa data tersebut, baik reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan pada dasarnya sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada 

saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, 

untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.13 (Miles dan Huberman, 

1992, hal.19). 

 Sehingga dalam penelitian kualitatif, analisis data pada akhirnya akan 

lebih banyak didominasi oleh kata, kalimat dan ungkapan serta sedikit sekali 

menggunakan data yang berupa angka. Meskipun demikian tidak menutup 

kemungkinan  akan ditampilkan tabel untuk mendukung kelengkapan data dan 

kevalidan data. 

Gambar 1. Proses Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Miles dan Huberman diterjemahkan Rohadi, 1992, h.20 

 

 
 
                                                        
13 Milles, M.E3. dan Hubberman A.M. 1992. Analisa Data Kualitatif; terjemahan. Jakarta: UI 
press 
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